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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΪΚΗΣ ΠΑΡΟΥ 
 
Το πλήθος πληροφοριών για τη δημοκρατία της αρχαίας Αθήνας 
οδηγεί στην εσφαλμένη υπόθεση ότι εκεί ανάγεται η γέννηση και 
ανάπτυξη του πολιτεύματος αυτού. Όμως η δημοκρατία υπήρξε 
φαινόμενο πανελλήνιο, στο χώρο του Αιγαίου κυρίως, όπου 
αναδύθηκε δύο αιώνες τουλάχιστον προ της αθηναϊκής ακμής. Σαφείς 
μαρτυρίες του Αρχιλόχου και σχόλια αναφερόμενα σ’ εκείνον, την 
δείχνουν ήδη επιβεβλημένη και λειτουργούσα. Πράγματι, ο γνωστός 
χρησμός του Μαντείου των Δελφών, για το δεύτερο αποικισμό της 
Θάσου, ο οποίος δόθηκε στον πατέρα του Αρχιλόχου ως επίσημο 
εκπρόσωπο του κράτους της Πάρου, απευθύνεται άμεσα στους 
Πάριους. Όχι σε ηγέτη των, βασιλέα ή τύραννο ή έστω εκπρόσωπο 
αριστοκρατίας. Λέει ειδικότερα: «Τελεσικλή, όπως σε διατάζω, να 
αναγγείλεις στους Πάριους πως πρέπει να χτίσουν στο ευάερο νησί 
πόλη ορατή από μακρυά» ενώ βεβαίωνε η επιγραφή του Μνησιέπου 
στο Αρχιλόχειο Μνημείο  ότι ο Τελεσικλής στάλθηκε για το χρησμό 
«υπό των πολιτών». Ο λαός της Πάρου δηλαδή ήταν Εξουσία στο 
μεταίχμιο του όγδοου προς τον έβδομο π.Χ. αιώνα, απ’ ευθείας 
δέκτης της υπόδειξης του δελφικού ιερατείου για τον αποικισμό. 
Τη λαϊκή επίσης εξουσία αποδίδει ο χρησιμοποιούμενος σε στίχους 
του ποιητή όρος «πολίτες». Έχει την έννοια των ελευθέρων παρίων 
ως οργάνων του κράτους των. Το ίδιο όπως ήταν πολύ αργότερα οι 
Αθηναίοι του δικού των κράτους μετά την ανατροπή των τυράννων 
των. Ο ακριβολόγος Αρχίλοχος, αντιδιαστέλλοντας με σαφήνεια, 
χρησιμοποιεί τον όρο «αστοί» για να προσδιορίσει κατοίκους απλώς 
της πόλης (του άστεως) ενώ με το «πολίτες» αποδίδει το έμψυχο 
στοιχείο της ενεργού δημοκρατίας, τους μετέχοντες «κρίσεως και 
αρχής», όπως συνόψισε στα πολιτικά του ο Αριστοτέλης αργότερα.  
Μάλιστα ο ιδιαίτερα εμφαντικός στίχος «εξαθλιωμένοι πολίτες 
ακούτε τα λόγια μου» τον εμφανίζει και κήρυκα ιδεών στο παιχνίδι 
του πολιτικού ανταγωνισμού. Δεν διασώθηκε το περιεχόμενο του 
κηρύγματος του Αρχιλόχου, τα «ρήματα» που έπρεπε να 
κατανοήσουν οι πολίτες της παριανής δημοκρατίας. Οπωσδήποτε 
όμως κήρυκες κατά της εξαθλίωσης δεν γίνονται ανεκτοί υπό 
αυταρχική εξουσία, ώστε και η δυνατότητα να εκφράζεται έτσι ο 
ποιητής σηματοδοτεί δημοκρατία. 
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Όμοια αποκαλυπτικοί, για τη λειτουργία της δημοκρατίας στην Πάρο, 
είναι οι στίχοι για τον Λεώφιλο: «Τώρα ο Λεώφιλος άρχει, ο 
Λεώφιλος επικρατεί, στο Λεώφιλο υπόκεινται όλα, ο Λεώφιλος ας 
ακούει». 
Μόνο το όνομα του ηγέτη (ο φίλος του λαού) τονίζει τη σημασία του 
λαού ως πολιτικού παράγοντα, δείχνοντας δημοκρατία. 
Η σύλληψη όμως των υπονοούμενων του ποιητή είναι πιο 
ενδιαφέρουσα. Το «τώρα» (ΝΥΝ του πρωτοτύπου) αποδίδει το 
πρόσκαιρο της εξουσίας του Λεώφιλου, που θα ήταν αδιανόητο να 
διακηρύσσεται αν ήταν βασιλέας ή τύραννος αφού θα ενείχε αφόρητη 
αμφισβήτηση της κατεστημένης εξουσίας. Το «επικρατεί» κάνει 
φανερό τον προηγούμενο πολιτικό ανταγωνισμό, ο οποίος κατέληξε 
στην επικράτηση του Λεώφιλου. Φανερώνει ακόμη, συνδυαζόμενο με 
το ΝΥΝ, την προσωρινότητα της επικράτησης: αργότερα, οι θεσμοί 
της δημοκρατίας θα οδηγήσουν στην επικράτηση άλλου ηγέτη. 
Πρόκειται περί νίκης επί των ανταγωνιστών του στη διεκδίκηση της 
εκλογής, όχι επί του δήμου, όπως εσφαλμένα ερμήνευσαν οι 
αλεξανδρινοί γραμματικοί της ύστερης αρχαιότητας Ηρωδιανός και 
Ησύχιος, υπό το πολιτικό κλίμα της Αυτοκρατορίας. 
Τέλος το «ο Λεώφιλος ας ακούει», είναι αντίστοιχο του λεγόμενου, 
από εμάς σήμερα, «ας ακούει ο Δήμαρχος» ή άλλος λαοπρόβλητος 
της εξουσίας. Δεν διασώθηκε το αναφερόμενο στον Αρχίλοχο έργο 
του αρχαίου σχολιαστή Δημέα, διασώθηκε όμως η πληροφορία, ότι ο 
Δημέας είχε χρονολογήσει τα ποιήματά του, κατά τη σειρά των 
εκλεγόμενων «ετησίων» αρχόντων της Πάρου, αρχής γενόμενης από 
τον άρχοντα Ευρέα. 
Όμοια στη δημοκρατία καταλήγουν οι στίχοι για το δημόσιο πένθος 
της Πάρου από θανατηφόρο ναυάγιο πλοίου. «Για τα πολύθρηνα 
πένθη, Περικλή, ούτε κανείς από τους αστούς θα παρηγορηθεί 
μεμψιμοιρώντας, ούτε και η πολιτεία. Γιατί τέτοιους κατάπιε το κύμα 
της πολύβοης θάλασσας, ώστε να έχουμε πρησμένα από την οδύνη 
και τα δύο πνευμόνια μας. Αλλά οι θεοί, στα ανυπόφορα κακά φίλε τη 
δυνατή υπομονή θέσανε φάρμακο. Άλλοτε άλλος τα έχει, τώρα σ’ 
εμάς τραπήκανε και για το ματωμένο έλκος αναστενάζομε. Πάλι 
όμως σ’ άλλους θα πάνε. Τάχιστα λοιπόν υπομονευθείτε, απωθώντας 
τη γυναικεία θλίψη».  «ΟΥΤΕ ΤΙΣ ΑΣΤΩΝ... ΟΥΤΕ ΠΟΛΙΣ», λέει, 
διαχωρίζοντας τους κατοίκους της Πάρου από το κράτος των 
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πολιτών. Πενθεί το κράτος κι οι συνιστώντες το κράτος πολίτες, 
πενθούν και οι λοιποί ενοικούντες την Πάρο. Βαρυπενθεί η «πόλις», 
το κράτος ως συνισταμένη των πολιτών και όχι ο οποιοσδήποτε 
ηγέτης, του οποίου η παρουσία είναι δευτερεύουσα στη δημοκρατία. 
Το «δήμος μόνος» που αποδίδει την ουσία του θεσμού, το οποίο 
διαβάζομε σε αθηναϊκή επιγραφή αναμνηστική της νίκης στο 
Μαραθώνα, διαγράφεται καθαρά διακόσια περίπου χρόνια πριν στους 
στίχους του Αρχιλόχου, για την πατρίδα του Πάρο. 
Ο στίχος πάλι «ΛΙΠΕΡΝΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΑΙ ΤΑ ΕΜΑ ΞΥΝΙΕΤΑΙ 
ΡΗΜΑΤΑ», στερημένοι πολίτες κατανοήσετε τα λόγια μου, 
υποδηλώνει κήρυγμα του Αρχιλόχου κατά της κοινωνικής αδικίας. 
Αλλά τούτο προϋποθέτει ασφάλεια του κήρυκα, άρα συνθήκες 
δημοκρατικής ελευθερίας. Οι περιθωριακοί της πενίας, επειδή ήταν 
ελεύθεροι πολίτες μετείχαν της παριακής Εκκλησίας του Δήμου και 
της παριακής πολεμικής φάλαγγας και συνιστούσαν επομένως 
δύναμη προστατευτική της ελευθεροστομίας του ποιητή υπέρ των 
συμφερόντων των. Η στέρηση των πολιτών νοείται οικονομική και 
αποδίδεται με τη λέξη «ΛΙΠΕΡΝΗΤΕΣ» της οποίας το δεύτερο 
συνθετικό είναι η λέξη «ΕΡΝΟΣ», που σημαίνει καρπός. Άκαρποι 
λοιπόν, χωρίς την αρμόζουσα οικονομική απόληψη έμεναν οι πολίτες 
αυτοί, παρά την κοινωνική συνεισφορά των. Τούτο τονίζει ο 
Αρχίλοχος, αντιμαχόμενος την ακαρπία στη στάση του δε αυτή 
φαίνεται να ανάγονται οι ύβρεις αριστοκρατών εναντίον του, ως 
εκφραστή ιδεών των τέτοιων στερημένων. Συστηματικός υβριστής 
του Αρχιλόχου φαίνεται να ήταν και ο Κριτίας, ένας από τους 
Τριάντα Τυράννους της Αθήνας, που της επιβλήθηκαν από τους 
νικητές μετά την ήττα στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Ο Αιλιανός, ο 
οποίος μεταφέρει τις ύβρεις, κρατά αποστάσεις από αυτές γράφοντας 
πως δεν κατηγορεί ο ίδιος αλλά ο Κριτίας, που εμφανίζει τον Αρχί-
λοχο να τις προ-ομολογεί, στις αναφερόμενες περιπτώσεις. Κατά τον 
παραστατικότατο χαρακτηρισμό του Ξενοφώντα, ο Τύραννος αυτός 
ήταν «κλεπτίστατος» και «βιαιότατος», άρα στερούμενος ηθικής 
αρετής και έτσι αναξιόπιστος. 
Όμως αξίζουν σχόλια τα παρακάτω σημεία: 
α. Ως προς την φερόμενη επιλήψιμη γενετήσια συμπεριφορά του 
μέγιστου πάριου, θα δούμε παρακάτω τι αποκαλύπτει ο πάπυρος της 
Κολωνίας. 
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β. Η αναμφισβήτητη ελευθεροστομία του ως μαχητή για την επιβολή 
νέων ιδεών, είναι μάλλον τιμητική ελεύθερου πολίτη. 
γ. Ο στίχος για την ασπίδα περιγράφει πολεμιστή πλήρως ηττημένου 
στρατού, που διαφεύγει ένοπλος. Το ότι την εγκατάλειψε σε θάμνο, 
για να σώσει την πολυτιμότερη ζωή του, δεν αποτελεί μομφή, όταν 
μάλιστα ο νους του μένει στην απόκτηση άλλης, τουλάχιστον ισάξιας: 
«ΕΞΑΥΘΙΣ ΚΤΗΣΟΜΑΙ ΟΥ ΚΑΚΙΩ» διακηρύττει. Την αφοσίωση 
του Αρχίλοχου στην πατρίδα Πάρο βεβαιώνει έμμεσα και ο φονέας 
του, ο νάξιος Καλώνδας ή Κόραξ, που όταν αποπέμφθηκε από το ναό 
του Απόλλωνα στους Δελφούς  γιατί στέρησε τις Μούσες από τον ε-
μπνευσμένο θεράποντα τους, παραπονέθηκε λέγοντας: «Μα Θεέ μου 
είμαι καθαρός. Γιατί νόμιμα ΕΝ ΧΕΙΡΩΝ (συμπλοκή) ΑΠΕΚΤΕΙΝΑ 
ΑΥΤΟΝ», δηλαδή σε μάχη σώμα προς σώμα, όταν ήλθαμε στα χέρια, 
τον θανάτωσα. 
δ. Όπως περιγράφει ο αρχαίος περιηγητής Παυσανίας, είδε στους 
Δελφούς πίνακα του θασίου ζωγράφου Πολυγνώτου, όπου 
απεικονιζόταν το πλοίο με το οποίο έφθασαν στη Θάσο οι πρώτοι 
άποικοι. Μεταξύ των επιβατών διακρινόταν ο παππούς του 
Αρχιλόχου Τέλλις και η παρθένος Κλεόβοια, ιέρεια της Δήμητρας. 
Κοινούς πάριους δηλαδή απεικόνισε στο μέγιστο ιερό των 
πανελλήνων, όπου έγινε δεκτή η απεικόνιση. Η λέξη Κλεόβοια 
σημαίνει την, κατά την κοινή επιδοκιμασία, υψίστης αρετής 
κτηνοτρόφο ως προς τη φροντίδα βοδιών. Με αυτόν τον τρόπο 
πιστοποιούν έμμεσα αυτός και το ιερό, πως ο Δήμος ήταν το 
κυρίαρχο πολιτικό στοιχείο στην Πάρο, από τον πρώτο αποικισμό. 
Άλλωστε καμιά ένδειξη δεν διασώθηκε ούτε και ανάμνηση βασιλείας 
ή τυραννίας για το νησί.  
ε) Στους στίχους για τον ιδεώδη κατά τα λαϊκά πρότυπα στρατηγό, ο 
Αρχίλοχος αφού απορρίπτει το ιδεώδες της μεγαλοσύνης και 
αγριότητας της πολεμικής αριστοκρατίας του παρελθόντος, κυρίαρχο 
στο έπος της Ιλιάδας, προσδιορίζει αφηρημένα το στρατηγό της 
προτίμησής του ως εξής: Για μένα ας είναι «ΣΜΙΚΡΟΣ ΤΙΣ... 
ΑΣΦΑΛΕΩΣ ΒΕΒΗΚΩΣ... ΚΑΡΔΙΗΣ ΠΛΕΩΣ». Το πρώτο δεν 
εννοεί μόνο κάποιον βραχύσωμο, αλλά και κοινό στην εμφάνιση, 
όπως το πλήθος των πολιτών. Το δεύτερο ανάγεται στη σταθερότητα 
της σωματικής κίνησης, υπό ανάλογη ψυχική κατάσταση, διάφορη 
εκείνης του σκληρού επιδειξία αριστοκράτη. Το τρίτο τονίζει τον 
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πλεονασμό ήθους και σθένους συντρόφου, ο οποίος γίνεται 
αποδεκτός ως στρατηγός και αδιατάρακτα ηγείται. Και αλλού μιλά ο 
ποιητής μας για τους συμπολεμιστές του, αποδίδοντάς τους το 
χαρακτηρισμό των ΦΙΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ, μη εξαιρούμενου του 
στρατηγού. Ενώ όσα λέει για το υπαρκτό στρατηγό και στενό του 
φίλο Γλαύκο δείχνουν βαθειά ανθρώπινη σχέση των, που μόνο 
ισότιμοι πολίτες ήταν δυνατό να αναπτύξουν. Τον επαινούσε για το 
πόσο ωραία χτένιζε τα μαλλιά του και έφθανε να του διηγείται 
περιστατικά της απόκρυφης ερωτικής του ζωής. Διαβάζουμε σε 
πάπυρο, μαζί με το όνομα του ακροατή στρατηγού, πώς ο Αρχίλοχος 
με τη νεαρή κόρη χάρηκε, σε περίγυρο του ναού της Ήρας στην 
Πάρο, «ΤΕΡΨΙΕΣ ΘΕΗΣ», χαρές της Αφροδίτης δηλαδή, «ΠΑΡΕΞ 
ΘΕΙΟΝ ΧΡΗΜΑ». Τέτοιες όμως οικειότητες στρατιωτικών και 
στρατηγών πιστοποιούν και πάλι, δημοκρατία, προφανώς αμεσότατη. 
στ) το αποτυπούμενο σε στίχους ήθος του Αρχιλόχου, συνειδητό 
πολίτη δημοκρατίας δείχνει. Οι στίχοι, για την αναγκαστική απώλεια 
της ασπίδας του τελειώνουν με τη φράση «ΕΞΑΥΘΙΣ ΚΤΗΣΟΜΑΙ 
ΟΥ ΚΑΚΙΩ», που σημαίνει αμέσως θα αποκτήσω όχι χειρότερη, για 
χάρη της Πατρίδας φυσικά της οποίας είναι στρατιώτης. Στους 
στίχους πάλι για τον πλούτο και την εξουσιαστική δύναμη του 
βασιλιά της Λυδίας Γύγη αρνείται πεισματικά και τα δύο «ΟΥ ΜΟΙ 
ΜΕΛΕΙ, ΟΥΔΕ ΕΙΛΕ ΜΕ ΖΗΛΟΣ, ΟΥΔΕ ΑΓΑΙΟΜΑΙ, ΟΥΔΕ 
ΕΡΕΩ», κραυγάζει αρνούμενός τα. 
Τέλος στη διήγηση της επιγραφής του Μνησιέπου για την επιφοίτησή 
του από τις Μούσες μόνο το υπερφυσικό παρεμβάλλεται υπέρ αυτού, 
ως κοινότατου και αυτή τη φορά νεαρού μυρριναίου γελαδάρη. 
Όλα δείχνουν λοιπόν, με ασφάλεια, ότι η Πάρος ήταν τότε μια 
ακμάζουσα Δημοκρατία. 
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 
1. Ο παππούς Τέλλις, ο πατέρας Τελεσικλής και ο Αρχίλοχος καλύ-
πτουν τις τρεις γενεές κατά τις οποίες έγιναν οι αποικισμοί της 
Θάσου. 
2. Αντίθετα προς την Αθήνα, δεν υπήρξαν κοινωνικές αναστατώσεις 
και πολιτικές ανωμαλίες στην Πάρο. Τούτο βεβαιώνει στερεότατη 
θεμελίωση και άριστη λειτουργία των θεσμών της Δημοκρατίας. 
Προσεπιβεβαίωση είναι η χρησιμοποίηση των παρίων για τη 
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θεσμοθέτηση της δημοκρατίας άλλων πολιτειών και την επίλυση 
διενέξεών των. 
3. Η χρησμοδότηση για το χτίσιμο ορατής από μακρυά πόλης στη 
Θάσο έχει την έννοια ότι πρέπει να γίνει εμπορική. 
 
 

 
ΒΑΤΟΥΣΙΑΔΗΣ, ένας βασιλικής καταγωγής σύγχρονος του 

Αρχιλόχου μάντης των παρίων και οι συμπολίτες του 
ΑΙΣΙΜΗΔΗΣ, ΕΡΑΣΜΕΝΙΔΗΣ, ΚΗΡΥΚΙΔΗΣ 

 
 «ΠΡΟΣ ΑΕΘΛΑ ΔΗΜΟΣ ΗΘΡΟΪΖΕΤΟ, ΕΝ ΔΕ ΒΑΤΟΥΣΙΑΔΗΣ». 
(Όταν αθροιζόταν ο Δήμος, για τα αθλήματα, ήταν μαζί και ο 
Βατουσιάδης), δηλ. ο απώτερος απόγονος του Βάττου. 
Η μνεία μας παρέχει την ασφαλή δυνατότητα να αποκαλύψουμε πως 
η παριακή βασιλεία είχε καταργηθεί τρεις τουλάχιστο γενεές 
προηγουμένως. Τούτο δε για τους εξής λόγους: πληροφορούμεθα από 
τον Αλεξανδρινό Γραμματικό της ύστερης Αρχαιότητας Ησύχιο ότι ο 
Βατουσιάδης ήταν μάντης των παρίων και Σελλεϊάδης, κατά το γένος, 
ως «Σελλέως υιός». Πράγματι, μέχρι και σήμερα, η κατάληξη «ιάδης» 
υποδηλώνει την οικογενειακή καταγωγή, άρα ο Βατουσιάδης είχε 
απώτερο προπάτορα κάποιον αποκαλούμενο Βάττο. Στη γλώσσα μας 
Βάττος μεν σήμαινε βραδύγλωσσος, Σελλέας δε καυχησιάρης. 
Βατουσιάδης, λοιπόν, είναι ο απόγονος βραδύγλωσσου (Βάττου) και 
Σελλεϊάδης ο απόγονος καυχησιάρη (Σελλέα). 
Διήγηση του ιστορικού της αρχαιότητας Ηροδότου, για τη δημιουργία 
στη Λιβύη από τους θηραίους της μεγάλης ελληνικής πόλης Κυρήνης, 
όπου μαζί τους εγκαταστάθηκε και πλήθος άλλων νησιωτών, άρα και 
παρίων, γνωρίζουμε πως πρώτος βασιλέας έγινε ο βραδύγλωσσος 
Βάττος. Αυτός, παιδί προύχοντα της Θήρας και κρητικιάς 
πριγκίπισσας, ζήτησε χρησμό του Απόλλωνα των Δελφών για τη 
βραδυγλωσσία του. Άκουσε δε, μέσω της Πυθίας, να ονοματίζεται 
από το Θεό «Βάττος». Τούτο όμως με την έννοια της λέξης στη 
Λυβική γλώσσα, όπου σήμαινε Βασιλέας. Επειδή θα βασίλευε στη 
χώρα εκείνη θα γινόταν «Βάττος», βασιλέας των πανελλήνων 
αποίκων της Λιβύης, τονίζει ο Ηρόδοτος. Αυτό ήταν το σημαντικό 
για τον ίδιο και τους θηραίους και όχι η βραδυγλωσσία, ως προς την 
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οποία δεν δόθηκε απάντηση. Το σοφό Δελφικό ιερατείο την εκτίμησε 
ανάξια λόγου, υπό το δεδομένο των ευρύτερων σκοπών της 
αποικιακής πολιτικής του. 
Βασίλευσε σαράντα έτη στη Λιβύη ο βασιλέας αυτός. Αλλά ο 
τέταρτος συνώνυμος διάδοχος του όταν μετασχηματιζόταν το 
πολίτευμα σε δημοκρατία, συνεχίζει ο Ηρόδοτος πως «κράτησε 
ιερατικά αξιώματα και όλες τις λοιπές εξουσίες του τις έδωσε στο 
Δήμο». Η παρακράτηση, από βασιλικές οικογένειες, ιερατικών 
αξιωμάτων, τελετουργικής πια και όχι εξουσιαστικής σημασίας, ήταν 
συνήθης επί τέτοιων μεταπολιτεύσεων στις ελληνικές πόλεις-κράτη, 
ανέκαθεν προ του Ηρόδοτου. 
Επομένως είναι λογική η υπόθεση, ότι την έννοια της λέξης «Βάττος- 
Βασιλέας» γνώριζαν και χρησιμοποιούσαν στην αρχαϊκή Πάρο, οι 
ταξιδευτές κάτοικοί της, γνώστες της Λιβύης από προηγουμένως 
(όπως και των πιθήκων της όπως δείχνουν στίχοι του ποιητή). Το να 
είναι δε καυχησιάρηδες οι απόγονοι των άλλοτε βασιλέων, έστω και 
μόνο ως τελετουργοί, θεωρούμε αυτονόητο. Αφού η τιμητική 
διάκριση, ως ικανοποιούσα τον ανθρώπινο εγωισμό, συνιστά πάντοτε 
σπουδαία αξία. Συνακόλουθα, γίνεται φανερό, πως ο Βατουσιάδης, το 
τέκνο του Σελλέα, ο οποίος είχε και την δημοσίου επίσης χαρακτήρα 
ιδιότητα μάντη των Πάριων, όπως μνημονεύει πρόσθετα ο Ησύχιος, 
ήταν ιεράρχης κληρονόμος του κενού εξουσιαστικά βασιλικού τίτλου 
της καταργημένης στο παρελθόν παριακής βασιλείας.  
Η προσέλευσή του δε στα αθλήματα συνιστούσε στοιχείο σχετικής 
τελετουργίας μόνον, εκεί όπου έπρεπε να πρωτοστατεί. Γι’ αυτό δε 
και τον μνημονεύει ο Αρχίλοχος, συμπολίτης του στη Δημοκρατία. 
Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα των Θηραίων στη Λιβύη συμπίπτει 
χρονικά με εκείνη του Αρχίλοχου (μέσα εβδόμου προ Χριστού 
αιώνα). Για τον ενδιάμεσο χρόνο, από της τέτοιας κατάργησης της 
παριακής βασιλείας, δεν έχομε ένδειξη επανόδου της ή επιβολής 
Τυραννίας. Όλα δείχνουν λοιπόν, με ασφάλεια, ότι η Πάρος ήταν τότε 
μια ακμάζουσα Δημοκρατία. Φυσικό προϊόν της Δημοκρατίας αυτής 
είναι και ο πολίτης Αρχίλοχος. 
Με την ένδειξη της καταγωγής των «Αισιμήδης, Ερασμενίδης, 
Κηρυκίδης», αντίστοιχα, αναφέρει ο Αρχίλοχος και τρεις άλλους 
συμπολίτες αυτού και του Βατουσιάδη. Για τον δεύτερο προσθέτει το 
κύριο όνομά του, που ήταν το κοινότατο και τώρα «Χαρίλαος». 
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Αίσιμος είναι ο δίκαιος άνθρωπος, της ορθής κοινωνικά 
συμπεριφοράς. Σ’ αυτόν απευθυνόμενος ο ποιητής παρατηρεί: 
«Κανείς δεν θα απολαύσει πάρα πολλά, ποθητά του, αν φροντίζει για 
την επιδοκιμασία των πολιτών», την «ΕΠΙΡΡΗΣΙΝ ΔΗΜΟΥ», κατά 
την έκφραση του. Και εδώ η λέξη Δήμος αποδίδει τον λαό των 
ελευθέρων πολιτών. Η γνώμη των άλλων αστών (δούλων κ.λ.π) δεν 
ενδιέφερε. Η δευτερεύουσα θέση των, υπό την τότε ταξική οργάνωση, 
απέκλειε το να είναι αξιοσέβαστη. 
Ερασμός είναι η διάθεση της αγάπης, Ερασμονίδης άρα είναι ο 
καταγόμενος από πρόσωπο που έχει τέτοια διάθεση. Σ’ αυτόν τονίζει 
πως είναι «ΓΕΛΟΙΟΝ ... ΦΙΛΕΕΙΝ... ΣΤΥΓΝΟΝ...». Ότι, με άλλους 
λόγους, παραβιάζει το μέτρο της αρετής, η αγάπη σε πρόσωπο που 
έπρεπε να είναι επαχθές, ένεκα της στυγερότητάς του. 
Κηρυκίδης πάλι είναι ο καταγόμενος από δημόσιο κήρυκα, όργανο 
και εκείνον της παριανής πολιτείας. Σ’ αυτόν κάνει το εξής σχόλιο: 
«Λέω σ’ εσένα, θλιβερή σκυτάλη μεταφοράς μηνυμάτων, κάποια 
διδακτική ιστορία. Ένας πίθηκος, απομακρυνόμενος από τα άλλα 
ζώα, έφυγε μόνος στην απώτατη άγρια ερημιά. Έτσι τον συνάντησε 
απατεώνας αλεπού, πανέξυπνη», εννοώντας τον προφανή κίνδυνο για 
τον πίθηκο, μόνο χωρίς συντρόφους. 
Η αναφορά και των τριών συμπολιτών είναι ανάλογα σημαντική. 
Γιατί με αφορμή τούτους, υποδεικνύει χαρακτηριστικές υπερβολές 
ανθρώπινων συμπεριφορών. Ειδικότερα: Καλοκάγαθος μεν, με τη 
σύγχρονή μας έννοια της λέξης, όπου το συνθετικό «κάλος» επιτείνει 
την έννοια του αγαθού, είναι ο Αισιμήδης. Δεν πρέπει όμως να 
στερείται ευτυχίας, απλώς για την τυχόν αποδοκιμασία άλλων, παρά 
το μεγάλο κύρος των ως πολιτών (δεν είναι δούλοι κ.λ.π). Γελοιοποιεί 
τον εαυτό του ο Ερασμονίδης ανεχόμενος τη στυγνότητα του κά-
κιστου φίλου. Ενώ ο, έμπειρος μεταφορέας μηνυμάτων, Κηρυκίδης 
πρέπει να είναι ενήμερος της ζωώδους, στην επιπολαιότητά της 
συμπεριφοράς, που συνιστά η επικίνδυνη στέρηση της προστασίας 
συντρόφων, «ΦΙΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ», όπως αλλού τους αποκαλεί. 
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«ΠΑΡΕΞ ΘΕΙΟΝ ΧΡΗΜΑ». ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΕΡΩΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΕΙ Ο ΠΑΠΥΡΟΣ ΤΗΣ 

ΚΟΛΩΝΙΑΣ. 
  

Στην πόλη αυτή της Γερμανίας αποκαλύφθηκαν πριν τρεις περίπου 
δεκαετίες, επί φύλλου αιγυπτιακού παπύρου, στίχοι αρχαιοελληνικού 
ποιήματος. Από την αναφορά της λέξης «Νεοβούλη», η οποία είναι 
το όνομα της παρίας παρθένου που αγάπησε με πάθος, πολύ νεαρός, ο 
Αρχίλοχος και την μνηστεύθηκε επίσημα αλλά απέτυχε να την 
παντρευτεί, γίνεται βέβαιο ότι οι στίχοι ήταν δικοί του. Εκεί 
περιέχεται διήγηση του ίδιου για αισθησιακό περιστατικό του με την 
παρθένο επίσης νεότερη αδελφή της Νεοβούλης, επιγενόμενο έρωτα 
μετά τη διάλυση της μνηστείας με την πρώτη. Στην αρχή η αδελφή 
συνιστά στον Αρχίλοχο να στραφεί πάλι στη Νεοβούλη, η οποία 
«ΝΥΝ ΜΕΓΑ ΙΜΕΙΡΕΙ», δηλαδή τώρα πολύ τον ποθεί. Διαφαίνεται 
λοιπόν, από το εμφατικότατο «ΝΥΝ», ότι η Νεοβούλη δεν είχε 
προηγουμένως ανταποκριθεί ανάλογα στο σφοδρό έρωτα του ποιητή 
και πως ο μεγάλος πόθος της ήταν μεταγενέστερος τής λύσης της 
μνηστείας. Ο Αρχίλοχος την απορρίπτει οριστικά, επιμένοντας στο 
νέο έρωτά του για την αδελφή της. Το να ξεκινά έρωτας προς την 
πρώτη αδελφή και να καταλήγει στη δεύτερη που γίνεται σύζυγος, 
δεν είναι ασυνήθιστο στα νησιά μας. Το περιστατικό της διήγησης 
ταιριάζει με τις ερωτικές συνήθειες σύγχρονων παραδοσιακών 
αντιλήψεων των γηγενών, κατά τις οποίες η παρθενία και της πλέον 
ερωτευμένης μέλλουσας συζύγου πρέπει να διαφυλάσσεται για τη 
νύχτα του γάμου. Αυτό που περιγράφει ο Αρχίλοχος μπορούν όμοια 
να διηγηθούν πολλοί σύζυγοι ως συμβάν και του. δικού των σφοδρού 
έρωτα. Σε άλλο στίχο του παραπονείται ο Αρχίλοχος στον θεό του 
τον Δία πως δεν χάρηκε γάμο. Μάλλον το παράπονο είναι διπλό και 
αφορά τόσο τη Νεοβούλη όσο και τη νεότερη αδελφή, με την οποία 
πάλι δεν συνάφθηκε τελικά γάμος. Ένδειξη για το τελευταίο αποτελεί 
το ότι, ως έντιμος επίδοξος σύζυγος της νέας αγαπημένης του, 
διαφύλαξε την παρθενία της αν και την έφερε σε αδυναμία, 
«ΠΑΛΛΟΜΕΝΗΝ», κατά την έκφρασή του. Ιδού λοιπόν η απόδοση 
των στίχων (του λέει λοιπόν η αδελφή της Νεοβούλης):  «Μου είπε η 
παρθένος ως προς τον πόθο σου για μένα να μείνεις απόλυτα 
συγκρατημένος αλλά τόλμησε να είσαι το ίδιο παθιασμένος (για 
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άλλην). Εάν δε επείγεσαι και ο πόθος σου σε κατευθύνει υπάρχει στο 
σπίτι μας αυτή που τώρα πολύ σε ποθεί. Είναι καλή και τρυφερή 
παρθένος και νομίζω πως έχει άψογη μορφή. Εκείνη κάμε αγαπημένη 
σου. Αυτά έλεγε και ‘γω της απάντησα: Κόρη της Αμφιμεδούς, 
γυναίκας ενάρετης και συνετής που τώρα κατέχει η μουχλιασμένη γη, 
για τους νέους άνδρες πολλές απολαύσεις δώρα της θεάς (Αφροδίτης) 
υπάρχουν εκτός από το θεϊκό πράγμα (συνουσία). Κάποια απ αυτές 
θα μας αρκέσει. Όταν μαυρίσουν τα γένια στο σαγόνι μου με τη 
βοήθεια του θεού θα σκεφθούμε εγώ και συ. Εγώ θα πεισθώ όπως με 
προτρέπεις (να είμαι απόλυτα συγκρατημένος τώρα). Κάτω από το 
στεφάνι και τα φρύδια των πυλών σου (στην είσοδο του κόλπου) μη 
φοβάσαι πως θα κάνω τίποτε αγαπημένη (ΜΗ ΜΕΓΑΙΡΕ ΦΙΛΗ). 
Γιατί μόνο σε καταπράσινοιυς κήπους θα σε πάω. Τη Νοεβούλη ας 
την πάρει άλλος. Εγώ πολύ θέλω να έχω εσένα γυναίκα μου. Τέτοια 
έλεγα. Παίρνοντας δε την παρθένο την έριξα μέσα στα ανθισμένα 
λουλούδια. Και αφού την κάλυψα με τη μαλακιά μου χλαίνη, 
κρατώντας το λαιμό της στην αγκαλιά μου, τρεμάμενη σαν το 
ελαφάκι στη φυγή του, απαλά άγγιξα με τα χέρια μου τα στήθη της 
και έτσι άφησε να λάμψει η επέλευση της εφηβείας της στο δέρμα. 
Και το όλο του ωραίου σώματός της χαϊδεύοντας, και στις δύο του 
όψεις, άφησα το λευκό μου μένος (σπέρμα) επιψαύοντας την ξανθιά 
της τρίχα.» Τελείωσε δηλαδή ο Αρχίλοχος, κατά την επίψαυση της 
νέας του αγαπημένης στο εφηβαίο, χωρίς να θιγεί η παρθενία της. 
Στάθηκε στο «ΠΑΡΕΞ ΘΕΙΟΝ ΠΡΑΓΜΑ», όπως είχε υποσχεθεί. 
Κατά τα ισχύοντα της παράδοσης πρόκειται για συμπεριφορά εντός 
των θεμιτών ορίων του αγώνα και του παρεμβαλλόμενου παιχνιδιού 
για την απόκτηση συζύγου.  
Στην μικρή κοινωνία της Πάρου, όπου οι προσωπικές σχέσεις ήταν 
αείποτε στενές με συνεπακόλουθο την αμοιβαία φιλία ιδίως μεταξύ 
των άδολων νέων της εφηβικής ηλικίας, είναι φυσικό να αποτελούν 
μορφές αληθινής αγάπης οι πρώιμοι έρωτες. Τέτοια δε μορφή αγάπης 
αποδίδει καθαρότατα το περιστατικό της διήγησης του Αρχιλόχου 
που διασώζει ο πάπυρος της Κολωνίας. Το κρίσιμο σημείο της 
διήγησης είναι η έκφραση του ερωτευμένου νεαρού ποιητή «ΜΗ ΤΙ 
ΜΕΓΑΙΡΕ ΦΙΛΗ» που σημαίνει «μη φοβάσαι τίποτα αγαπημένη 
μου» ως προς την έκταση του ερωτικού παιχνιδιού μας. Εμείς, 
χρησιμοποιώντας αδιάλειπτα τη λέξη «μέγαιρα» με την έννοια της 
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φοβερής κακοποιού γυναίκας και έχοντες γνώση των επιτόπιων 
παραδοσιακών πρακτικών αισθησιασμού των ερωτευμένων εφήβων, 
αντιλαμβανόμαστε εύκολα πως το αρχιλόχειο «μέγαιρε», τρίτο 
πρόσωπο της κλίσης στον ενικό του ρήματος «ΜΕΓΑΙΡΩ», σημαίνει 
φοβάσαι. Και ας μην είναι καταγραμμένη σε λεξικά η τέτοια έννοια. 
Γιατί προφανώς δεν υπάρχει γνωστό άλλο αρχαίο κείμενο 
καταγραφής της. Πως θα ήταν δυνατό να σήμαινε διαφορετικά για 
τον Αρχίλοχο, απευθυνόμενο στη νεαρή παρθένο που ήθελε να κάμει 
σύζυγο, όταν ταυτόχρονα της υποσχόταν στοργικά πως το παιχνίδι 
των θα έμενε εκτός του θεϊκού πράγματος (ένωσής των); Τούτο δε 
ανταποκρινόμενος στην επιτακτική προτροπή της να μείνει απόλυτα 
συγκρατημένος, όπως και έπραξε. Για τον ευσεβέστατο ποιητή 
υπήρχε και η φοβερή Θεά Μέγαιρα, μια από τις Ερινύες της ανηλεούς 
εκδίκησης, που ασφαλώς θα τιμωρούσε την παραβίαση της 
υπόσχεσής του. Αυτά τα απλούστατα δεν έγιναν κατανοητά από 
σοφούς, κατά τα άλλα, ελληνιστές συνέδρους του Διεθνούς 
Συνεδρίου της Πάρου για τον Αρχίλοχο, που έδωσαν άλλη έννοια 
(του μη μου αρνιέσαι τίποτα) στη λέξη «μέγαιρε». 
Έτσι εμφάνισαν τον άδολο νεαρό ποιητή (κατά το προαναφερόμενο 
παριακό ήθος της εφηβείας) ως επιδέξιο αποπλανητή νεαρών 
κοριτσιών! Αντιλαμβανόμαστε την επιρροή, ακόμη και στην υψηλή 
διανόηση, της κρατούσας σεξουαλικής ελευθεριότητας στη σύγχρονη 
βιομηχανική κοινωνία. Αυτή καθιστά ακατανόητο στους πολλούς το 
«ΠΑΡΕΞ ΘΕΙΟΝ ΧΡΗΜΑ» (παρεκτός το θεϊκό πράγμα). Ακόμη και 
όταν αφορά στοργικούς εφήβους. Ο Αρχίλοχος όμως ζούσε σε άλλο 
πολιτιστικό κλίμα, όπου η παρθενία ήταν σεβαστή και η αγάπη 
παρούσα. Και μόνη η επαναληπτική χρήση της λέξης παρθένος τούτο 
υποδηλώνει. Άλλο είναι ο αρχιλόχειος έρωτας των νεανικών στίχων, 
και άλλο το αρχιλόχειο SEX των στίχων της ωριμότητας, όταν είχε 
χαθεί το όνειρο της αγάπης. Είναι καταφανής λοιπόν εδώ η πλάνη 
των συνέδρων αυτών, οι οποίοι πάντως ακολουθούν την κρατούσα 
διεθνώς γνώμη ότι οι στίχοι του παπύρου είναι αντιφατικοί και 
μάλλον ακατανόητοι. Γνώμη απόλυτα λανθασμένη κατά την παριακή 
αντίληψη του πράγματος. 
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Στατήρας Θάσου,  Σάτυρος και Μαινάς 

 
 
 

ΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΕΡΨΕΙΣ, ΠΟΥ ΠΑΡΕΙΧΕ Η ΘΕΑ 
ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΣΤΟΥΣ ΝΕΑΡΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΤΗΣ 

ΠΑΡΟΥ  
 

Η ερωτική συνάντησή του Αρχιλόχου με τη μικρότερη αδελφή της 
Νεοβούλης πιθανολογείται να έγινε στον περίγυρο του μεγάλου ναού 
της Ήρας στην Πάρο, θεάς προστάτιδας της οικογενειακής τάξης, 
όταν και οι δύο ήταν πολύ νέοι, μόλις εισελθούσα στην εφηβεία η μεν 
και χωρίς να μαυρίσει το γένι του ο δε. Η Νεοβούλη αποτελούσε τον 
πρώτο αλλά αποτυχημένο έρωτα του Αρχιλόχου και η μνηστεία των 
είχε λυθεί ένεκα μεταμέλειας του πατέρα των κοριτσιών στην οποία 
συνέβαλε και η ελλιπής αγάπη της Νεοβούλης. Τα συμβάντα 
αποτελούν μέρος μεταγενέστερης προσπάθειας του Αρχιλόχου να 
κερδίσει την αγάπη της νεότερης αδελφής και να κάμει αυτήν σύζυγο 
μη θέλοντας να επιστρέψει στη Νεοβούλη, αν και αυτή 
καθυστερημένα πια τον ποθούσε. Δείχνουν οι στίχοι την αδελφή 
αποδεχόμενη τον έρωτα του Αρχιλόχου και ένα περιορισμένο 
αισθησιακό παιχνίδι των στο οποίο αυτός την οδηγεί, όπως συνήθως 
συμβαίνει μεταξύ ερωτευμένων εφήβων όταν βρίσκονται μόνοι.  
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ως πηγή ιστορίας είναι η παρεπόμενη 
συζήτηση περί των επιτρεπτών ορίων του παιχνιδιού αυτού για τα 
οποία μιλά ο ποιητής. Επικαλείται τη θεότητα και τους κανόνας που 
επιβάλλει στους νεαρούς άνδρας ως προς την προστασία της 
αγνότητας των αγαπημένων των, σε μια καταφανή προσπάθεια να 
καθησυχάσει εκείνην  πείθοντας την ότι το παιχνίδι θα έμενε εκτός 
απειλής της παρθενίας της. Αποκαλύπτει η συζήτηση ερωτικά ήθη 
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των τότε εφήβων, όμοια με τα ισχύοντα μέχρι τις μέρες μας βέβαια 
στην Πάρο που εμμένουν στην επιτόπια παράδοση να ζευγαρώνουν 
από πολύ μικροί, να γίνονται σύζυγοι αργότερα και να παραμένουν 
όλη τους τη ζωή στον ερωτά τους και στο γάμο, με προέχον μέλημα 
τη διατήρηση της ενότητάς των και τη φροντίδα των επιγόνων. 
Πρόκειται για τον Ουράνιο Έρωτα της αναγεννητικής δημιουργίας 
σύμφωνα με τη διάκριση της αρχαίας σοφίας. 
Η τέτοια έννοια των στίχων, περί ελεγχόμενου προγαμιαίου ερωτικού 
παιχνιδιού, κατά τους ισχύοντες κοινωνικούς κανόνες σεβασμού της 
παρθενίας στην ουσία, διαφαίνεται αναλυτικά από τα επόμενα: 
α) Η αδελφή συνιστά στον Αρχίλοχο να είναι συγκρατημένος στον 
πόθο του γι’ αυτήν. Εκείνος της απαντά πως τον έθελξε ο τέτοιος 
(εκδηλωτικός σύνεσης) λόγος και πως θα πεισθεί, όπως τον 
προτρέπει. Το τελευταίο αποτελεί συνήθη δήλωση εφήβων, ότι 
υποτάσσονται στα προστατευτικά της αγνότητας γυναικεία 
κελεύσματα των αγαπημένων των για χάρη των σκοπών του 
επιδιωκόμενου γάμου. Η σχετική υπόμνηση του Αρχιλόχου ότι η 
πεθαμένη μητέρα εκείνη, «που τώρα κατέχει η μουχλιασμένη γη», 
ήταν γυναίκα ενάρετη και συνετή αποσκοπεί να τονίσει έμμεσα τη 
δική του ερωτική σωφροσύνη, πειθαρχούσα τη φυσική του πα-
ρόρμηση. 
β) Ο ίδιος, προκαθορίζοντας συγκεκριμένα τη συμπεριφορά του, τη 
βεβαιώνει ειδικά πως το παιχνίδι θα είναι «ΠΑΡΕΞ ΘΕΙΟΝ 
ΧΡΗΜΑ». Παρεκτός του θεϊκού πράγματος, της ένωσης των πλήρως, 
που η θεά ως πρόωρη προφανώς απαγορεύει. Την ένωση και τα λοιπά 
του γάμου των, με τη θεϊκή βοήθεια πάλι, θα αποφασίσουν οι δυό 
τους, της λέει, όταν μαυρίσει το γένι του. 
γ) Θέλοντας να διώξει οριστικά κάθε ανησυχία της παρθένου 
εμφαντικότατα προσθέτει «ΜΗ ΤΙ ΜΕΓΑΙΡΕ ΦΙΛΗ». Μη φοβάσαι 
τίποτε αγαπημένη ως προς την έκταση του ερωτικού παιχνιδιού μας. 
«Γιατί μόνο σε ανθισμένους κήπους του έρωτα θα σε πάω». Όχι 
δηλαδή στην ένωσή μας, για την οποία και οι πλέον ερωτευμένες 
νεαρές σύζυγοι, ακόμη και σπίτι των στο νυφικό θάλαμο, με κάποιο 
φόβο προχωρούν την πρώτη φορά. 
δ) Τέλος τα συμβάντα έληξαν εντός των περιορισμών της θεάς, 
προσδιοριζόμενων με τη φράση «ΤΕΡΨΙΕΣ ΕΙΣΙΝ ΘΕΗΣ ΠΟΛΛΑΙ, 
ΝΕΟΙΣΙΝ ΑΝΔΡΑΣΙΝ, ΠΑΡΕΞ ΘΕΙΟΝ ΧΡΗΜΑ. ΤΩΝ ΤΙΣ 
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ΑΡΚΕΣΕΙ». Με άλλα λόγια, πολλές χαρές δίνει η θεά, στους νεαρούς 
άνδρες (στα παιχνίδια των με τις αγαπημένες τους που θέλουν να 
κερδίσουν για συζύγους), εκτός της ανεπίτρεπτης ιερής ένωσής των. 
Μια απ’ αυτές θα μας αρκέσει. Την ιερότητα της πλήρους ένωσης 
ευνοεί ο Αρχίλοχος συντελούμενην εντός του γάμου. 
Εκεί, κατά κοινωνικά θέσμια, τότε, έπρεπε να αποβλέπει το 
ερωτευμένο νεαρό ζευγάρι, αυτοσυγκρατούμενο. Είναι λάθος να 
υποτίθεται, ότι ο ευσεβέστατος νεαρός ποιητής εκφράζει με τις λέξεις 
«ΘΕΙΟΝ ΧΡΗΜΑ» την αίσθηση ηδονής που ανέμενε αμέσως ως 
πλήρη προσφορά της αγαπημένης του, αφού τούτο δεν συμβιβάζεται 
με τη λεκτική διατύπωσή του, χρησιμοποιούμενης της λέξης 
«ΘΕΙΟΝ». Επί πλέον αντιφάσκει προς τα προλεγόμενά των και 
πρόδηλα θα την φόβιζε, ενώ το φόβο της ήθελε ακριβώς να 
αποτρέψει. Άλλωστε τέτοια επιθετική συμπεριφορά παραβίαζε την 
υπόσχεση αυτοπεριορισμού, σε κάποια από τις επιτρεπόμενες 
τέρψεις. άρα θα τον εξέθετε στην οργή και την αμείλικτη τιμωρία των 
Ερινυών, που ήταν οι κύριες εποπτεύουσες την ορθοπραξία θεές και 
οι ανταποδότριες περισσών κακών για την παραβίασή της. Στις 
Ερινύες περιλαμβάνεται και η Μέγαιρα της οποίας το όνομα σήμαινε 
και εξακολουθεί να σημαίνει την απεριόριστα εκδικητική γυναίκα, 
που μέγιστο φόβο προκαλεί. Το ρήμα «μεγαίρω», στο τρίτο πρόσωπο 
του ενικού αριθμού της έκφρασης του Αρχιλόχου, ακολουθεί ως προς 
την έννοια το ανάλογο του ονόματος της φοβερής Ερινύας. Αν και 
λεκτικά θεωρείται παρά-λογο της λέξης «μέγας», δεν μετρά μέγεθος ο 
ποιητής, στο σημείο αυτό. Ενδιαφέρεται μόνο για την ανησυχία της 
παρθένου αγαπημένης του, προσπαθώντας να αποδιώξει το φυσικό 
της φόβο. 
Η εξωπαριακή ερμηνεία της φράσης, που αποδόθηκε στη 
βιβλιογραφία διεθνώς, αλλά και από συνέδρους του Διεθνούς 
Συνεδρίου, «μη μεγαλοποιείς τίποτα και συνεπώς μην αρνείσαι την 
ένωση μας» είναι κατάδηλα εσφαλμένη, ως εκτός του αρχιλόχειου 
πνεύματος κείμενη. Αφήνει δε ανεπέρειστο το σχετικό ισχυρισμό, που 
προέβαλε αμερικανίδα σύνεδρος περί ηθικά βρωμιάρη (dirty) 
Αρχιλόχου. Ο νεαρός Αρχίλοχος ήταν αδύνατο να συμπεριφέρεται 
σαν σύγχρονος μας νεαρός άνδρας, ιδεολόγος της λεγόμενης 
γενετήσιας απελευθέρωσης, ο οποίος κάνει άθλημα την αποπλάνηση 
νεαρών παρθένων, πρόθυμων να αποπλανηθούν. Γιατί ζούσε σε 
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εντελώς διάφορη κοινωνία, υπό το καθεστώς μάλιστα της Δη-
μοκρατίας των Πολιτών, άμεσα ενδιαφερόμενων για την καλή 
λειτουργία της και ως προς τη γενετήσια πειθαρχία των παιδιών των, 
φυσικά. Η κοινωνία εκείνη προστάτευε τις παρθένες της για χάρη της 
αναγεννητικής δημιουργίας και προωθούσε το περί Ουρανίου Έρωτος 
θεώρημα, μεταξύ των νέων της, στο πλαίσιο της ακμάζουσας τότε 
διδασκαλίας της αρετής.  
 
Επεξήγηση 
Το ότι ο Αρχίλοχος απέβλεπε σε γάμο ενδεικνύει και αρχαίο ποίημα 
της λεγόμενης Παλατινής Ανθολογίας. Εκεί εμφανίζονται οι αδελφές 
να δηλώνουν: «ΕΚΕΙΝΟΣ ΗΘΕΛΕΝ ΕΞ ΗΜΕΩΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΕΚΝΑ 
ΤΕΚΕΙΝ». Επίσης αναφέρονται στον ισχυρισμό του, περί της 
παραπάνω συνάντησης (τον οποίο θεωρούν αναληθή), «ΕΝ ΉΡΗΣ 
ΜΕΓΑΛΩ ΤΕΜΕΝΕΙ». 
 
 

 
 
 

παριακή στήλη, 
στο Μουσείο Μετροπόλιταν 
της Νέας Υόρκης 
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ΤΕΡΕΙΝΑ, η «ΤΑΡΙΧΕΥΜΕΝΗ». ΜΙΑ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΗΣ 
ΕΡΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ ΩΣ ΩΡΙΜΟΥ ΑΝΔΡΑ 

 
Έξι περίπου αιώνες μετά το θάνατο του Αρχιλόχου, ο πάριος 
θαυμαστής του Σωσθένης τοποθέτησε μεγάλη τιμητική επιγραφή, σε 
παριανό μνημείο του. Η επιγραφή, χαραγμένη επί παρίας λίθου, 
διασώζει διηγήσεις περιστατικών της ζωής του Αρχιλόχου και 
στίχους ποιημάτων του. Αποκαλύφθηκε δε από αλλοδαπούς αρχαι-
ολόγους προ πάρα πολλών ετών. Έχει υποστεί σοβαρές φθορές κατά 
την πάροδο των δύο χιλιετιών που παρεμβλήθηκαν από την τη 
χάραξή της. Αλλά, με τις πολύμοχθες προσπάθειες δεκαετιών 
σπουδαίων φιλόλογων της ακμάζουσας στις αρχές του περασμένου 
αιώνα επιστήμης των ελληνικών σπουδών, αναγνώσθηκε αξιόπιστα 
εν μέρει. Από την ανάγνωση, όπως είναι καταγραμμένη σε τόμο 
έκδοσης του έτους 1968 της Κλασσικής Βιβλιοθήκης LOEB του 
Πανεπιστημίου Χάρβαρντ των ΗΠΑ, αποκαλύπτονται τα εξής 
ενδιαφέροντα. 
Ο Αρχίλοχος είχε κέντρο της ζωής του την Πάρο όπου κατοικούσε. 
Ταξίδευε όμως περιοδικά στη Θράκη για να υπηρετεί ως πολεμιστής 
στρατιωτικού σώματος χιλίων περίπου ανδρών, το οποίο διατηρούσε 
το κράτος της Πάρου εκεί για να στηρίξει την αποικιακή του επέ-
κταση. Ο ίδιος ο Αρχίλοχος διαβεβαιώνει πως ήταν λειτουργός 
(θεράπων) όχι μόνο των Μουσών, των θεοποιημένων δηλαδή 
επιστημών και τεχνών, αλλά και του θεού του πολέμου. Τους άνδρες 
του παριακού στρατού στη Θράκη ακολουθούσαν και εξυπηρετούσαν 
επαγγελματίες πόρνες. Μεταξύ των ήταν και η νεαρή Τέρεινα, πρό-
σκαιρη ερωτική σύντροφος του Αρχιλόχου. Την Τέρεινα - το όνομα 
της οποίας σημαίνει τρυφερή ερωτικά γυναίκα- αγάπησε ο 
Αρχίλοχος, απέσπασε από την πορνεία και την πήρε τελικά μαζί του, 
σε κάποια επάνοδο του στην Πάρο. Την έκανε νόμιμη σύζυγό του και 
απέκτησαν παιδιά κατά τη διάρκεια της επταετούς έγγαμης 
συμβίωσής των. Όμως μετά εχώρισαν ένεκα εγκατάλειψης από 
εκείνην της φρόνιμης συζυγικής ζωής και της επιστροφής της στην 
επαγγελματική πορνεία. Μάλιστα με την εξυπηρέτηση και πάλιν των 
ανδρών του στρατού της Πάρου. 
Αναφερόμενος ο Αρχίλοχος στα συμβάντα και παρεπόμενά των 
απευθύνεται στη Τέρεινα με στίχους ποιήματος του λέγοντας τα 
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επόμενα ( μετάφραση ακολουθεί αυστηρά τη λεκτική διατύπωση των 
στίχων, αποδίδει όμως σε παρενθέσεις του κειμένου της και τα σαφή 
υπονοούμενά των  χωρίς τα οποία θα ήταν ατελής η σύλληψη των 
διανοημάτων του ποιητή) :  «Τους χίλιους άνδρες (του στρατού της 
Πάρου στη Θράκη) είχες Τέρεινα. Εσύ που τώρα έχεις έναν άνδρα. 
Νόμιμη γυναίκα μου σε έκαμα, από τη λεωφόρο της πορνείας όπου 
μου έτυχες. Στις μαίες που σε ξεγέννησαν δείχθηκα ως πιστός στη 
γνησιότητα των παιδιών μας (πατέρας) παίρνοντας στα χέρια μου και 
ανυψώνοντας τα (κατά τη σχετική επιβεβαιωτική της γνησιότητας 
συνήθεια). Γέννησες Τέρεινα, από το σπέρμα που φύτεψα μέσα σου, 
κατά τον πολυπροικισμένο γάμο μας. Σε έκαμα πραγματικά νεαρή 
ξανά (με την ευτυχία του γάμου). Ενώ προηγουμένως (έχοντας 
παρακμάσει πρόωρα) ήσουνα σαν ταριχευμένη μούμια (από τη 
φθορά) ένεκα της μυριάδας των συνουσιών με τους πάριους πο-
λεμιστές (του στρατού της Θράκης). Έμεινα όλα αυτά τα έτη του 
γάμου μας ταίρι  σου αγνό (χωρίς ερωτική επαφή με άλλη). Έχω (και 
είχα όλη την επταετία) μία και μόνη γυναίκα, εσένα. Αλλά 
ξαναστολίζεσαι τώρα (ως πόρνη όπως πριν σε πάρω) και, όταν 
απουσίαζα, εγκατέστησες στο σπίτι μου δέκα ακόμη πόρνες. Εσύ δε 
μεταμφιέζεσαι και βγαίνεις (εγκαταλείποντας το σπίτι) τα βράδια. 
Οπότε ανοίγεις τα πόδια σου (πορνευόμενη) σε άγαμους επιβήτορες 
πολεμιστές (του στρατού) πάλιν. Που όμως (χωρισμένη πια από 
εμένα) θα πας να εύρεις άξιον άνδρα για νέο γάμο; (Το να εύρεις 
τέτοιον άνδρα δεν είναι δυνατό). Ανάθεσε λοιπόν την εξυπηρέτηση 
των ερωτικών σου αναγκών σε κάποιον πλαδαρό σύντροφο ο οποίος 
μόνο νερό πίνει, σαν τους βατράχους της Σερίφου που πίνουν πολύ 
αλλά δεν τραγουδούν (Εγώ έπινα κρασί και σου τραγουδούσα).Όταν 
όμως παθιασμένη κάποτε (από την έλλειψη άξιου ερωτευμένου 
συζύγου) σφοδρά επιθυμήσεις απολαυστική συνουσία, με το 
νεροπότη – βάτραχό σου θα βγαίνει στριφνή. (θα σε αφήνει 
ανικανοποίητη)». 
Όπως εξηγήθηκε άλλοτε, στην ερμηνεία των στίχων του λεγόμενου 
Παπύρου της Κολωνίας, ο Αρχίλοχος ως έφηβος και νέος ήταν 
υπέρμαχος του Ουράνιου Έρωτα, φιλοδοξώντας να αφοσιωθεί δια 
βίου σε αγνή παρθένο σύζυγο με την οποία αρμονικά θα μοιραζόταν 
τη ζωή. Από τους στίχους της επιγραφής του Σωσθένη, οι οποίοι είναι 
και η μόνη υπάρχουσα πηγή πληροφόρησης μας για τη σχέση του με 
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την Τέρεινα, γίνεται φανερό ότι ο Αρχίλοχος της αφοσιώθηκε 
απόλυτα ως σύζυγος και πατέρας των παιδιών των, πως πραγματικά 
την αγαπούσε. Προσπάθησε με άλλους λόγους να μεταλλάξει τον 
Πάνδημο Έρωτα προς αυτήν που του έλαχε στη λεωφόρο της 
πορνείας σε Ουράνιο Έρωτα της συζυγικής αλληλοαφοσίωσης. 
Απέτυχε όμως οικτρά. Αυτό αποτελεί την ερωτική τραγωδία του ως 
ώριμου άνδρα. Για να αποδώσει τη διαστροφή της συζύγου του, από 
τη σωφροσύνη της εμμονής στο γάμο στην αφροσύνη της επιστροφής 
στη πορνεία, χρησιμοποιεί τη λέξη «ΔΙΑΦΡΟΝΕΟΥΣΑ». Σημαίνει 
πως η Τέρεινα διέστρεψε, προς το πολύ κακό, το συζυγικό φρόνημά 
της, κάνοντας το ξανά πορνικό. Το ότι θα κατέληγε πάλι να 
μεταβληθεί σε αποξηραμένη μούμια της Αιγύπτου, 
«ΤΕΤΑΡΙΧΕΥΜΕΝΗΝ» κατά την έκφραση του Αρχιλόχου, δεν 
φαίνεται να την απασχόλησε. Εξ άλλου καμιά πληροφορία δεν 
διασώθηκε για τα παιδιά του τραγικού γάμου. 
 
 

 
ΤΑ ΕΞΑΝΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΥΡΜΗΚΙΩΝ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 

ΤΟΥ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ 
 
Η φυλασσόμενη στο Μουσείο Παροικιάς επιγραφή του Σωσθένη 
καταγράφει και στίχους που μνημονεύουν επιτυχή αναίμακτη 
στρατιωτική επιχείρηση της παριακής πόλης-κράτους στην 
Ακραιφνία της Βοιωτίας. Τα της εκστρατείας είναι ενδιαφέροντα. 
Όμως εδώ θα αναφερθούμε σε σχετικό αστεϊσμό του Αρχιλόχου, 
σαρκαστικό του ίδιου και της γυναίκας του, αξιοπρόσεκτο επίσης. 
Διηγείται λοιπόν, σε τέσσερις από τους στίχους, ότι έκοψε την 
ακατέργαστη δερμάτινη λαβή μιας ασπίδας λαφύρου, την ξύρισε και 
κράτησε τις τρίχες, προκειμένου να στύφει (να στρώνει με αυτές 
τρίβοντας) την επιδερμίδα της συζύγου του, στα σημεία όπου ήταν 
ανώμαλη, ένεκα παραμόρφωσης από τις γέρικες «μυρμηκίες» της. 
Τούτο για να μην ενοχλείται κατά τα αγκαλιάσματα με αυτήν, από τις 
προεξοχές των «μυρμηκιών». Υπονοεί ο Αρχίλοχος πρόδηλα 
πολυχρόνια δερματική πάθηση της Τέρεινας προκαλούσα εκφύσεις σε 
διάφορα μέρη τον δέρματος της. Εκφύσεις εμφάνισης ομοιάζουσας με 
τις φυσικές «μυρμηκίες», τις μυρμηγκοφωλιές, με άλλα λόγια, 

18 
 



γνωστότατες στην Πάρο ως κοκκώδεις συσσωρεύσεις ύλης άνω της 
επιφάνειας του εδάφους, που δημιουργούνται από τα μυρμήγκια στις 
εξόδους των υπογείων κατοικιών των. Οι «μυρμηκίες», ή μυρμηγκιές 
στη σημερινή λαϊκή έκφραση, μνημονεύονται και ως δερματικές 
παθήσεις από γιατρούς της αρχαιότητας. Αποδίδονται δε γενικότερα, 
με το ίδιο όνομα και στη σύγχρονη ιατρική επιστήμη. Ζήτημα βέβαια 
είναι το τι επί μέρους παθήσεις υποδηλώνει η λέξη «μυρμηκίες», επί 
χιλιετίες έτσι χρησιμοποιούμενη. Την υποτιθέμενη προσπάθεια του 
Αρχιλόχου να συμμαζεύει το δέρμα της Τέρεινας στρώνοντας τις 
χρόνιες μυρμηγκιές της με τις τρίχες από τη λαβή της ασπίδας, 
αποδίδει αυτός με τη φράση του τέλους των τεσσάρων στίχων: 
«ΙΝΑ ΣΤΥΦΩ ΔΕΡΑΣ ΤΗ ΕΜΗ ΓΥΝΑΙΚΙ ΓΗΡΑΩΝ 
ΜΥΡΜΗΚΙΩΝ, ΜΗ ΔΕ ΑΜΠΕΧΩ ΚΑΡΗΝΑ», σε ελεύθερη 
μετάφραση, «Για να συμμαζεύω το δέρμα της Τέρεινας στρώνοντάς 
το στα σημεία του σώματός της όπου υπάρχουν οι γέρικες 
μυρμηγκιές, ώστε να μην αγκαλιάζω τις απεχθείς κεφαλές των». 
Τα εξανθήματα των μυρμηγκιών λοιπόν ήταν το στοιχείο αποστροφής 
του Αρχιλόχου κατά τα συζυγικά αγκαλίσματα. Κλειδί στην 
κατανόηση της φράσης αυτής συνιστούν δύο λέξεις. Η πρώτη είναι το 
ρήμα «ΑΜΠΕΧΩ», το οποίο αποτελεί μορφή του σύνθετου ρήματος 
«ΑΜΦΙ-ΕΧΩ». Σημαίνει πως ο Αρχίλοχος αγκάλιαζε τη γυναίκα του, 
κρατώντας περίκλειστο το σώμα της στην αγκαλιά του, και στις δύο 
του όψεις, την εμπρόσθια και την οπίσθια. Ανάλογο σύνθετο ρήμα το 
«ΑΜΦΙ-ΑΠΤΟΜΑΙ» χρησιμοποιεί ο Αρχίλοχος σε στίχο του 
περιλαμβανόμενο στον λεγόμενο πάπυρο της Κολωνίας. Εκεί 
διηγείται πως χάιδευε και στις δύο του όψεις, επίσης, το σώμα της 
νεότερης αδελφής της Νεοβούλης. Η δεύτερη λέξη είναι το 
ουσιαστικό «ΚΑΡΗΝΑ», παράγωγο της λέξης «ΚΑΡΗ» της Ιωνικής 
διαλέκτου. Προσδιορίζει την κεφαλή του ανθρώπινου σώματος, με 
την έννοια και της κορυφής του. Η λέξη «ΚΑΡΗ» και «ΚΑΡΗΝΑ» 
λοιπόν σημαίνει όχι μόνο τις ανθρώπινες κεφαλές αλλά και διάφορες 
άλλες κορυφές. Έτσι από την εποχή του Ομήρου γίνεται λόγος για 
«ορέων κάρηνα», «άστεων κάρηνα» (Ακροπόλεις) κ.λ.π. Μας 
πληροφορεί ο μεταφραστής φιλόλογος των εκδ. LΟΕΒ ότι η λέξη 
«ΜΎΡΜΗΚΙΕΣ» εκτιμά ως σημαίνουσαν τους επί του εδάφους 
σχηματιζόμενους διαύλους από τις πορείες των μυρμηγκιών. Έτσι δε 
την θεωρεί υπονοούσα υφιστάμενες ρυτίδες της γυναίκας του 
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Αρχιλόχου. Επειδή όμως η αποτελούμενη από έξι γράμματα 
τελευταία λέξη των τεσσάρων στίχων δεν έγινε δυνατό να 
αναγνωρισθεί, κάνει την αμφίβολη και για τον ίδιο υπόθεση (όπως 
δείχνει θέτοντας ερωτηματικό), πως είναι η λέξη «ΚΑΡΙΔΑ» η οποία 
σημαίνει γαρίδα. Εμφανίζει συνακόλουθα τον Αρχίλοχο να δηλώνει, 
πως αγκαλιάζοντας την Τέρεινα είχε την αίσθηση πως αγκαλιάζει 
γαρίδα, σώμα δηλαδή καλυπτόμενο από κέλυφος, ανάλογο προς το 
φυσικό κέλυφος της γαρίδας. Τούτο είναι ασυμβίβαστο προς την 
ακριβολογία του μέγιστου ποιητή. Ο Αρχίλοχος εννοεί απλώς, με την 
ελλείπουσα τελευταία λέξη των τεσσάρων στίχων, απεχθές στοιχείο 
των μυρμηγκιών, ως χρόνιας δερματικής πάθησης της Τέρεινας, το 
οποίο δεν ήθελε να παρεμβάλλεται κατά τα συζυγικά αγκαλίσματα. 
Αναζητήσαμε λοιπόν την ελλείπουσα λέξη των έξι γραμμάτων που θα 
εξέφραζε το τέτοιο στοιχείο της πάθησης των μυρμηγκιών και 
καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως είναι η λέξη «ΚΑΡΗΝΑ», 
αποδίδουσα τα εξανθήματα των μυρμηγκιών ως κεφαλές των. Να 
λοιπόν ποια είναι η ορθή μετάφραση των τεσσάρων στίχων, υπό την 
εικόνα των παριακών μυρμηγκοφωλιών, που όπως ο Αρχίλοχος προ-
σέξαμε και εμείς. «Με τίμημα τα όπλα, που μας παρέδιδαν οι 
Ακφαίφνιοι πολεμιστές, αγόρασαν τρόφιμα. Εγώ δε αφού έκοψα από 
το εσωτερικό μιας ασπίδας Ακραίφνιου τη δερμάτινη λαβή της και 
την ξύρισα, κράτησα τις τρίχες. Για να στρώνω μ αυτές τρίβοντας το 
σώμα της γυναίκας μου, όπου υπήρχαν οι γέρικες μυρμηγκιές της. 
Ώστε να μην αγκαλιάζω τις απεχθείς κεφαλές των μυρμηγκιών 
αυτών», δηλαδή τα εξανθήματά των ως δερματικού νοσήματος. 
Σημειώνεται, ότι η μετάφραση γίνεται κατά την έννοια των 
λεγομένων του Αρχίλοχου και όχι κατά γράμμα γιατί διαφορετικά θα 
έμενε ακατανόητο το ευθυμολόγημα του. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΠΟΛΥΖΩΪΔΗ : 
 
Περιγράφει ο Αρχίλοχος το δέρμα του σώματος της Τέρεινας να είναι τραχύ 
(όχι λείο - απαλό) και να δίνει η αλλοίωση του την εικόνα «μυρμηκίας». 
Δηλαδή κάτι ανάλογο της εικόνας φωλιάς μυρμηγκιών, με τις κοκκώδεις 
συσσωρεύσεις ύλης στην έξοδό της. 
Η αρχαία ελληνική λέξη «μυρμηκία», ως όρος της ιατρικής εκφραστικός 
μυρμηκιάσεων στο ανθρώπινο σώμα, έγινε διεθνής με προσαρμογές της στις 
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ξένες γλώσσες. Στην αγγλική γλώσσα αποδίδεται με τον όρο «mermithoid». 
.. Υπό το δεδομένο του εταιρισμού της Τέρεινας, προ του γάμου των, 
εξέτασα πρώτα τις περιπτώσεις των αφροδίσιων νοσημάτων σύφιλης, 
γονόρροιας και AIDS. 
Α) Ως προς τη σύφιλη, ναι μεν κατά τα τρία πρώτα έτη της συμβαίνει ένας 
εκρηκτικός ερεθισμός του προσώπου, όμως αυτός εξαφανίζεται γρήγορα 
μετά. Αποκλείεται λοιπόν να έπασχε η Τέρεινα από αυτήν, αφού είναι 
ασυμβίβαστη προς την περιγραφή του Αρχιλόχου που αναφέρεται σε 
πολυχρόνιο νόσημα. Τούτο σημαίνει ο λόγος του περί «γηραών μυρμηκιών». 
Β) Ως προς τη γονόρροια, ο προκαλούμενος ερεθισμός του προσώπου των 
γυναικών επίσης γρήγορα εξαφανίζεται. Αποκλείεται λοιπόν κι εκείνη. 
Γ) Η πάθηση του AIDS μπορεί, στο χρόνιό της στάδιο, να αφήσει μια μαύρη 
αλλοίωση στο πρόσωπο αποκαλούμενη «κάρπωση - σάρκωμα». Όμως είναι 
μάζα διάφορης μορφής από τις κοκκώδεις «μυρμηκίες» της αρχιλόχειας 
περιγραφής. Έτσι, δεν έπασχε η Τέρεινα ούτε από την πάθηση αυτή. 
Δ) Το νόσημα του έρπητος, το οποίο επίσης ερεύνησα, αρχίζοντας από το 
λαιμό επηρεάζει τα μάγουλα του προσώπου. Αλλά έχει μικρή διάρκεια ζωής 
και δεν αφήνει σημαδεμένο το πρόσωπο. Δεν συνεπάγεται δηλαδή χρόνιας 
μορφής μυρμηκίαση στο δέρμα. 
Ε) Ενδιαφέρουσες στην έρευνά μου ήταν και ομάδες νοσημάτων που 
δημιουργούν τα λεγόμενα ερυθήματα, ερεθισμούς δηλαδή του δέρματος, 
οφειλόμενους σε παθολογικά αίτια, που του προσδίδουν ερυθρές αποχρώ-
σεις (κοκκινίσματα). Η συχνότερη μορφή ερυθηματώδους πάθησης του 
δέρματος, είναι η ψωρίαση, με ή χωρίς ανάπτυξη πεταλίων, η οποία το 
αφήνει ρυτιδιασμένο και πρόωρα γηρασμένο. Άλλες ερυθηματώδεις 
προσβολές του δέρματος είναι το έκζεμα, η προκαλούμενη από ιούς 
ηπατίτιδα και ο λύκος. Είναι ακόμη η ερυθραιμάτωση, η οποία αφήνει στα 
μάγουλα και στη μύτη κοκκίνισμα σχήματος πεταλούδας. Και στις ομάδες 
αυτές όμως, οι αποδιδόμενες στο δέρμα εικόνες είναι ξένες προς την 
περιγραφή του Αρχιλόχου. Δεν μυρμηγκιάζει το δέρμα. 
Στ) Μελέτησα τέλος τις συνήθεις δερματικές παθήσεις που προσβάλλουν τις 
νεαρές γυναίκες, μάλιστα εκείνη που βλέπουμε περισσότερο από κάθε άλλη. 
Την αποκαλούμενη από την επιστήμη «ακμή» που ο λαός αποκαλεί συνήθως 
«σπυράκια της νεότητας». Η ακμή δεν είναι δερματική πάθηση του 
προσώπου μόνο των νεαρών γυναικών. Σε ένα ποσοστό γυναικών, μεταξύ 
του 5% και του 10% διατηρείται και στην ενήλικη ζωή. Στο ποσοστό αυτό η 
φλεγμονώδης συνέπεια της ακμής καταπραΰνεται τελικά, αλλά αφήνει στο 
δέρμα ουλές με κοκκώδεις επιφάνειες. Αυτές έχουν πραγματικά τη μορφή 
«μυρμηκιών» και «γηραών» φυσικά, αφού ακολουθούν τη διαδρομή του 
γυναικείου βίου. 
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Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι η Τέρεινα έπασχε από ακμή, η οποία 
επέφερε κοκκώδεις παραμορφώσεις, διαρκούσας πολύ πέραν της πρώιμης 
νεότητάς της. 

 
 
 

Η ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΟΙΧΟΥ, ΤΟ ΑΥΤΟΦΥΕΣ ΣΚΙΑΔΙΟΝ ΚΑΙ 
Η ΔΙΕΚΤΕΝΙΣΜΕΝΗ ΚΟΜΗ 

 
Η έκφραση «στη σκιά του απότοιχου», κοινή της ομιλίας σύγχρονων 
παριανών, αποδίδει τη συνηθισμένη το καλοκαίρι εικόνα σκιασμού 
ανθρώπων ή ζώων σε μη προσήλια πλευρά τοίχου. Εκεί καταφεύγουν 
για να προστατευτούν από την ένταση της θερμότητας και της 
λάμψης των ηλιακών ακτινών. Ακόμη και κατά την πορεία γίνονται 
κινήσέις προστασίας με απόκλιση στην τέτοια σκιά. Παλαιότερα οι 
πολλοί τότε αναβάτες αχθοφόρων ζώων, διακινούμενοι στις στενές 
αγροτικές οδούς της υπαίθρου, τα έβλεπαν με ζήλια να προστατεύουν 
έτσι τα κεφάλια των χαμηλά προς τους τοίχους ενώ οι ίδιοι επάνω 
των υψηλότερα έμεναν στο καμίνι των ακτίνων. Αυτού του είδους 
συμβάν αποδίδει, από το τόσο μακρυνό αλλά πολύ διαυγές σχετικά 
παρελθόν μας ο Αρχίλοχος με στίχο περισσής ακριβολογίας. 
Γράφει λοιπόν «ΠΡΟΣ ΤΟΙΧΟΝ ΕΚΛΙΝΘΗΣΑΝ ΕΝ ΠΑΛΙΝΣΚΙΩ» 
Το ότι οι αναφερόμενοι του Αρχιλόχου, άνθρωποι ή ζώα, έκλιναν 
προς τον τοίχο είναι αμέσως κατανοητό. Η λέξη είναι σύνθετη. από το 
«πάλιν» και παραγώγου της λέξης «σκιά», επομένως πρόκειται για τη 
σκιά που πάλιν σχηματίστηκε, αναλόγως της θέσης του ήλιου και της 
κατεύθυνσης του τοίχου. Άρα εκείνοι έκλιναν προς τον τοίχο, στην 
εκεί περιοδικώς υπάρχουσα σκιά. Προ της εισαγωγής των γρήγορων 
μηχανοκίνητων μέσων μεταφοράς όταν η ανάγκη σκιασμού της 
κεφαλής κατά την πορεία στην ύπαιθρο ήταν μεγάλη,  όλοι σχεδόν, 
βραδυπορούντες συνήθως, φορούσαν ψάθινα καπέλα, σκιάδια, όπως 
λέγονταν από την αρχαιότητα. Διασώζονται μάλιστα ζωγραφήματα 
Οικουμενικών Πατριαρχών, επί τουρκοκρατίας, όπου εμφανίζονται 
να φορούν επίσης σκιάδια. Είναι άρα φυσικό ο παρατηρητικός 
Αρχίλοχος να ονομάζει τα μαλλιά της κεφαλής «ΑΥΤΟΦΥΕΣ 
ΣΚΙΑΔΙΟΝ», σκιάδι που δεν είναι κατασκευασμένο αλλά φυτρώνει 
και μεγαλώνει μόνο του. Το τέτοιο αυτοφυές σκιάδι έχει και την άλλη 
σπουδαιότατη χρησιμότητα, με κατάλληλο χτένισμα γίνεται κύριο 
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διακοσμητικό στοιχείο της ανθρώπινης μορφής. Τότε πια ονομάζεται 
κόμη και η τυχόν σκιά της αφορά την καλαισθησία. Ιδού άλλη 
έκφραση· του μέγιστου παριανού της ιστορίας για γυναίκα της εποχής 
του: «Η ΚΟΜΗ ΩΜΟΥΣ ΚΑΤΕΣΚΙΑΖΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΕΝΑ». 
Πάλι εύκολα κατανοούμε: μετάφρενα (μετά τα φρένα) είναι ο χώρος 
πίσω από τον εγκέφαλο όπου βρίσκεται το κέντρο της ανθρώπινης 
νόησης (φρένα). Τα περίτεχνα δε μαλλιά της γυναίκας έσκιαζαν 
πλήρως (κατεσκίαζαν) το μισό κεφάλι προς τα πίσω, τον ανάλογο 
λαιμό με την πλάτη και τους ώμους. Η αρχαϊκή ελληνική τέχνη 
απέδωσε την εικόνα τέλεια χτενισμένης κόρης 
(«ΔΙΕΚΤΕΝΙΣΜΕΝΗΣ) κατά το λεξιλόγιο του Αρχιλόχου), με τα 
μαλλιά της να σκιάζουν έτσι. Το μαρμάρινο άγαλμα της Φρασίκλειας, 
Αθηναίας από την Μυρινούντα της Αττικής που πέθανε σε ώρα 
γάμου, του πάριου γλύπτη Αριστίωνα (6ος π.Χ. αιών), έχει αυτήν την 
κόμη (βλ. παρακάτω).  
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 
Στη σύγχρονη γλώσσα τα γράμματα γιώτα και άλφα της λέξης 
«σκιάδι» συνεκφέρονται και ακούγονται ως ένας ήχος. Το κοινό στην 
Πάρο επώνυμο «Σκιαδάς» υποδήλωνε αρχικά τα κατασκευασμένα 
σκιάδια ή τον ενασχολούμενο με αυτά.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
αναζήτηση σκιάς στο παριανό οικόσημο της οικογένειας Σκιαδά, (υπό 
Δ .Σιφναίου) και χτεσινό παριανό σκιάδιον (φωτ. Stella Lubsen)   
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Από τα παριανά εργαστήρια διασώθηκαν και άλλες αρχαϊκές κόρες.  
Στο Μουσείου της Πάρου βρίσκεται και η παρακάτω που απεκάλυψε 
εντοιχισμένη σε ξερολιθιά στα Πρωτόρια της Νάουσας ο αείμνηστος 
γιατρός Όθωνας Κάπαρης. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

«Μαλλιά και στήθος μοσχομυριστά, που κι ένας γέρος θα 
λαχταρούσε..» Άγαλμα Αρτέμιδος στο Μουσείο Πάρου, 3ος πΧ. αιών 
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ΣΕΜΑ ΦΡΑΣΙΚΛΕΙΑΣ. ΚΟΡΕ ΚΕΚΛΗΣΟΜΑΙ ΑΙΕΙ 
ΑΝΤΙ ΓΑΜΟ ΠΑΡΑ ΘΕΟΝ ΤΟΥΤΟ ΛΑΧΟΥΣ’ ΟΝΟΜΑ. 

 ΑΡΙΣΤΙΟΝ ΠΑΡΙΟΣ Μ ΕΠΟΙΗΣΕ. 
 

Μνήμα  Φρασίκλειας.  Θα με αποκαλούν για πάντα κόρη αφού  αντί  
για γάμο τέτοιο όνομα απ τους θεούς μου έτυχε . Ο Αριστίων ο  Πάριος 

μ’ έφτιαξε. 
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ΠΩΣ Ο ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΙ ΠΟΘΟΣ ΕΚΛΕΨΕ ΤΗ ΦΡΟΝΗΣΗ ΤΟΥ 
ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ ΟΔΗΓΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΣΕ ΑΝΥΠΟΦΟΡΗ 

ΔΥΣΤΥΧΙΑ 
 
Ο Ιωάννης Στοβαίος, λεξικογράφος του 5ου αιώνα μ.Χ., κατάρτισε 
ανθολογία αποσπασμάτων γραπτών της ελληνικής αρχαιότητας, για 
λόγους διδακτικούς. Εκεί, προσθέτοντας και δικά του σχόλια, 
διατυπώνει την άποψη ότι η θεά του δωδεκαθέου Αφροδίτη, 
προστάτιδα του έρωτα, είναι άξια «ψόγου» ως πρόξενος πλείστων 
«κακών» ένεκα «φαύλων» ερώτων που εμπνέει. Ως επιχείρημα δε 
υπέρ της τέτοιας άποψης επικαλείται σοβαρότατο αφροδίσιο πάθος 
του Αρχιλόχου, υπονοούμενο στην αναφερόμενη στον εαυτό του 
φράση ποιήματος του: «ΤΟΙΟΣ ΓΑΡ ΦΙΛΟΤΗΤΟΣ ΕΡΩΣ, ΥΠΟ 
ΚΑΡΔΙΗΝ ΕΛΥΣΘΕΙΣ, ΠΟΛΛΥΝ ΚΑΤΑΧΛΥΝ ΟΜΜΑΤΩΝ 
ΕΧΕΥΕΝ, ΚΛΕΨΑΣ ΕΚ ΣΤΗΘΕΩΝ ΑΠΑΛΑΣ ΦΡΕΝΑΣ («επειδή ο 
τέτοιος πόθος σωματικής ένωσης που προσκολλήθηκε κάτω απ την 
καρδιά, πολλή καταχνιά μου έχυνε στα μάτια, κλέβοντας από τα 
στήθη την εξασθενημένη φρόνηση»). Ομολογεί δηλαδή ο κορυφαίος 
του πανελληνίου τότε αρχαϊκός ποιητής, εκφραζόμενος κατά τρόπο 
όμοιο με τον δικό μας σήμερα, ότι ο πόθος του για σαρκικές μίξεις με 
κάποια συγκεκριμένη γυναίκα τον οδήγησε σε κακοποιό γι’ αυτόν 
σχέση μαζί της. Αφού προηγουμένως, επιτιθέμενος εναντίον του με 
την προσκόλληση, τον οδήγησε στο να στερηθεί την ικανότητα 
ορθοκρισίας. Γιατί μετακίνησε το λογισμό του από τον εγκέφαλο στα 
στήθη, γεγονός που του προκάλεσε την υπακοή στη θερμή 
παρόρμηση των συναισθημάτων της καρδιάς και όχι στην ψυχρή 
λογική της σωφροσύνης. Τα μάτια, που θα ήταν δυνατό να τον 
περισώσουν, προβλέποντας τα συνακόλουθα του πόθου κακά, είχαν 
υποστεί και αυτά πλήρη επισκότιση ώστε να μένει συνεχώς 
τυφλωμένος διπλά. Και στο νου και στην όραση. Ειδικότερα η λέξη 
του Αρχιλόχου «ΚΑΤΑΧΛΥΣ» σύνθετη των λέξεων κατά και αχλύς 
(θολούρα), ταυτιζόμενη εννοιολογικά με τη σύνθετη επίσης λέξη 
καταχνιά της σημερινής μας έκφρασης, αποδίδει την ολική οπτική και 
νοητική συσκότιση, που επέφερε ο πόθος αποκλείοντας κάθε 
δυνατότητα ακριβούς αντίληψης και κατανόησης. Άρα και την 
ορθοφροσύνη. Ο κατασκότεινος με άλλα λόγια ζόφος του πόθου 
έσβησε το φως των ματιών και έκλεψε το νου του ποιητή, από τη νέα 
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αλλά επισφαλή κατοικία των στην καρδιά όπου τα είχε εγκαταστήσει, 
παίρνοντας τα από την ασφάλεια της φυσικής εγκατάστασης των 
στην κεφαλή. Το αποτέλεσμα της τέτοιας ελαφρότητας ήταν να γίνει 
έρμαιο των συναισθημάτων του. Για να αποδώσει ο Αρχίλοχος την 
έκταση της ακρισίας του, από την επιβολή σ’ αυτόν του 
συγκολλημένου στην καρδιά πόθου, χρησιμοποιεί τη λέξη 
«ΕΛΥΣΘΕΙΣ», που σημαίνει ισχυρά κολλημένος  σαν να είχε 
περιτυλιχθεί και δεθεί, παρμένη από την Οδύσσεια του Ομήρου, του 
οποίου ήταν ενθουσιώδης θαυμαστής. Ο Όμηρος τη χρησιμοποιεί για 
να τονίσει την υπερένταση της προσπάθειας νου και σώματος του 
Οδυσσέα να διαφύγει, κρυπτόμενος με τη σφιχτή προσκόλληση του 
στη γαστέρα κριού του ανθρωποφάγου Κύκλωπα Πολύφημου τον 
οποίο μόλις προηγουμένως είχε τυφλώσει. Γιατί διαφορετικά ο 
Κύκλωπας θα τον συνελάμβανε στη στενή έξοδο της σπηλιάς του 
όπου ήταν εγκλωβισμένος και θα τον εθανάτωνε. Σκόπιμα θέτει στη 
φράση του ο Αρχίλοχος την ομηρική λέξη «ΕΛΥΣΘΕΙΣ», 
αυτοκρινόμενος και κάνοντας με αξιοθαύμαστη ειλικρίνεια την 
ταπεινωτική γι’ αυτόν παραβολή της σοφής και σωτήριας ενέργειας 
του πολύτροπου ήρωα Οδυσσέα, προς τη δική του μονότροπη και 
καταστροφική επιπολαιότητα. Κατηγορεί έτσι τον εαυτό του, σαν 
κοινότατο άμυαλο και φυγόπονο ανθρωπάκο, για τον νοσηρό πόθο 
του, χωρίς τον οφειλόμενο έλεγχο του νου και των ματιών 
απερίσκεπτα αφημένο. 
Δεν προσδιορίζει ο Στοβαίος ποια ήταν η γυναίκα αντικείμενο του 
πόθου του Αρχιλόχου. Ούτε τι συνέβη σχετικά, τούτο θα ήταν μάταιο 
γιατί σωζόταν τότε πρόδηλα η αρχαία φιλολογία για το έργο του, άρα 
ήταν γνωστή ευρύτατα η κακοποιός ερωτική περιπέτειά του. Όμως 
δείχνει ο Στοβαίος πως πρόκειται για σοβαρότατη βλάβη του ποιητή, 
της μορφής μεγίστης συμφοράς. Επειδή, εμμένοντας στην περί 
κακοποιού Αφροδίτης άποψη επικαλείται εναντίον του έρωτα και 
άλλη φράση του Αρχιλόχου αναφερόμενη στον ίδιο πόθο, όπου αυτός 
λέγει «ΔΥΣΤΥΝΟΣ ΕΓΚΕΙΜΑΙ ΠΟΘΩ ΑΨΥΧΟΣ ΧΑΛΕΠΗΣΙ 
ΘΕΩΝ ΟΔΥΝΗΣΙΝ ΕΚΗΤΙ ΠΕΠΑΡΜΕΝΟΣ ΔΙ ΟΣΤΕΩΝ» («Ο 
δύστυχος είμαι θαμμένος στον πόθο άψυχος, από τις χαλεπές οδύνες 
που δίνουν οι θεοί διάτρητος μέχρι και τα οστά μου»). 
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Στους θεούς λοιπόν ανάγονται οι οδύνες του Αρχιλόχου ένεκα του 
μόνιμου σφοδρού πόθου στον οποίο ο ίδιος έθαψε τον εαυτό του. Άρα 
βρίσκεται σε κατάσταση τραγική, απροστάτευτος. 
Αν και παρεμβάλλονται, από τις εποχές του Αρχιλόχου και του 
Στοβαίου έτη περίπου 2.700 και 1.600 αντίστοιχα, είναι δυνατό να 
αποκαλυφθεί ποια ήταν η γυναίκα που τόσο ποθούσε ο Αρχίλοχος και 
πώς τον έβλαψε. Αυτό από τα εξής: Εξακόσια περίπου έτη μετά το 
θάνατο του η Πάρος, με τη φροντίδα του πολίτης της Σωσθένη, για να 
τον τιμήσει ως τον προέχοντα ήρωα της λατρευόμενο με ιερουργίες 
και θυσίες από αιώνες, ανάρτησε σε περίοπτο δημόσιο χώρο πολύ 
μεγάλη επιγραφή χαραγμένη επί παρίας λίθου για να διατηρηθεί 
εσαεί, όπου αναφέρονται τα σπουδαία περιστατικά του βίου του. Στην 
επιγραφή αυτή, την οποία αποκάλυψαν μετά δύο χιλιάδες έτη από την 
ανάρτηση της άξιοι ελληνιστές γερμανοί αρχαιολόγοι, έντονα 
επαινείται ο Αρχίλοχος για την ευσέβειά του προς τους θεούς, την 
φιλοπατρία του για τα πολλά και μεγάλα έργα που πραγμάτωσε υπέρ 
των παρίων και για την αρετή του γενικότερα, ως θεράποντα των 
Μουσών, ως πολίτη της λειτουργούσης από πολύ προηγουμένως με 
επιτυχία υπό καθεστώς ευημερίας παριακής Δημοκρατίας και ως 
άξιου πολεμιστή της - βαθμοφόρου μάλλον αφού δείχνεται να δίνει 
οδηγίες στους συμπολεμιστές του κατά τις μάχες. 
Στην ίδια επιγραφή γίνεται και εκτεταμένη μνεία περιστατικών 
δυνάμενων να θεωρηθούν επίψογων της ερωτικής ζωής του, τα οποία 
επιβεβαιώνονται από παρατιθέμενους στίχους ποιημάτων του. 
Αναγράφεται ότι αυτός ενώ ζούσε συνήθως στην Πάρο ταξίδευε 
συχνά στη Θράκη, για να υπηρετεί ως πολεμιστής στρατιωτικού 
σώματος χιλίων ανδρών «ΚΑΒΑΡΝΙΔΩΝ», που σημαίνει παρίων, το 
οποίο διατηρούσε η πόλη - κράτος εκεί. Έτσι πρόκειται περί σώματος 
πολιτών όχι δε ξένων μισθοφόρων. Αναφέρεται ακόμη, ότι στη 
Θράκη επισκεπτόταν «εταίρες», οι οποίες εκδίδονταν στους 
πολεμιστές του στρατιωτικού σώματος. Εκτός των άλλων 
επισκεπτόταν συχνά και τη νεαρή εταίρα Τέρεινα, θυγατέρα της 
Γαύρας, ενεργού επίσης εταίρας. Τόση αδυναμία κατέληξε να έχει ο 
Αρχίλοχος για τη νεαρή, ώστε να τη φέρει την Πάρο και να την κάμει 
νόμιμη σύζυγο του, δίνοντας της και σημαντικά γαμήλια δώρα 
(παράφερνα), αφού προηγουμένως είχε προσθέσει στον πόθο του και 
την στοργική αγάπη γι’ αυτήν.  
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Φαίνεται πως οι συντάκτες της τιμητικής επιγραφής έκριναν σκόπιμο 
να αναφερθούν και στην Αρχιλόχεια συζυγική τραγωδία, ένεκα της 
σπουδαιότητάς της που ήταν εύλογο να συγκινεί διαχρονικά την 
παριακή κοινωνία, ιδιαίτερα ευαίσθητη για τον μεγάλο ποιητή της 
αφού η αποκάθαρση της εταίρας με το γάμο και την αφοσίωση του 
διαπρεπούς συζύγου της ήταν πρόσκαιρη και εκτός των προσδοκιών 
του πως είχε εξασφαλίσει τη δια βίου εμμονή της στο γάμο. Ο 
Αρχίλοχος είχε αποτύχει και ως νέος στους διαδοχικούς με σκοπό το 
γάμο έρωτες του, προς τις δύο παρθένες θυγατέρες του Λυκάμβη. 
Τραγική κατάληξη όμως, εξουθενωτική γι’ αυτόν, είχε μόνον ο γάμος 
του με την εταίρα Τέρεινα. Σ’ αυτόν τον γάμο αναφέρεται ο 
Στοβαίος, ως κακουργία της Πάνδημης Αφροδίτης, κατά την άποψη 
του βέβαια. Γιατί ο παθών ευσεβής Αρχίλοχος δεν κατηγορεί τη θεά, 
αλλά τον εαυτό του, ανάξιο να ενεργήσει ως πολύτροπος Οδυσσέας 
κατάλληλα αυτοπροστατευόμενος από την επίθεση του νοσηρού 
πόθου. 
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 
α. Η αναφορά του Αρχιλόχου περί των οδυνών εξαιτίας των θεών, 
«ΘΕΩΝ ΕΚΗΤΙ» κατά την έκφραση του, δεν σημαίνει και κατηγορία 
του εναντίον της Αφροδίτης ή άλλων θεών για τις οδύνες αυτές. 
Αποδίδει απλώς την πίστη του σε ανθρώπινη μοίρα, κατά την οποία η 
ευτυχία και η δυστυχία είναι μεταφυσικής καταγωγής, μάλλον 
ανεξιχνίαστης. Τούτο συνάγεται και από στίχους σχετικού ποιήματος 
του που αρχίζει με τις λέξεις «ΤΟΙΣ ΘΕΟΙΣ ΤΙΘΕΙΟ ΠΑΝΤΑ», 
(«στους θεούς πρέπει να αποδίδονται τα πάντα») για τις μεταπτώσεις 
της ζωής των ανθρώπων. 
β. Στις σύνθετες ελληνικές λέξεις «ΚΑΤΑΧΛΥΣ», καταχνιά, και 
«ΚΑΤΑΣΚΟΤΕΙΝΟΣ» το πρόθεμα «κατά» τονίζει τη μέγιστη ένταση 
της επισκότισης, η οποία μπορεί να φθάνει μέχρι και το μεταφυσικό 
απόλυτο ζόφο των Ταρτάρων του Άδη. 
γ. «ΚΛΕΨΑΣ ΑΠΑΛΑΣ ΦΡΕΝΑΣ». Με τη διατύπωση αυτή του 
λόγου του εννοεί ο Αρχίλοχος ότι ο νους του είχε υποστεί πλήρη 
μαλάκυνση ένεκα του πόθου. Τόσο ώστε υποκύπτοντας ανύποπτος να 
γίνει το τραγικό θύμα της επίθεσης του επειδή δεν αντέδρασε, 
μιμούμενος τον Οδυσσέα στην επιτυχή προσπάθεια του να αποτρέψει 
τη θανάτωση του από τον ανθρωποφάγο κύκλωπα Πολύφημο, που 
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περιγράφει ο Όμηρος. Κατά τον Όμηρο, ο πολύτροπος ήρωας πέτυχε 
την τύφλωση του Κύκλωπα «ΔΑΜΑΣΣΑΜΕΝΟΣ ΦΡΕΝΑΣ» εκείνου 
με το κρασί που τον πότισε μεθώντας τον και κάνοντας τον ανίκανο 
να αντιδράσει. Ο Αρχίλοχος, αντί να βρει τον τρόπο να δαμάσει και 
αυτός τον εχθρό του πόθο, τον άφησε ασύδοτο για να του κλέψει τας 
«ΦΡΕΝΑΣ» και να τον βλάψει καίρια. Τούτο και εξηγεί, 
παραλλάσσοντας έντεχνα, την αναφερόμενη στον Οδυσσέα διήγηση 
του Ομήρου. 
δ. Σε στίχους ποιήματος του ο Αρχίλοχος, αναφερόμενος στην κόμη 
(μαλλιά της κεφαλής) ωραίας γυναίκας, γράφει πως της 
«ΚΑΤΕΣΚΙΑΖΕ ΩΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΕΝΑ». Ο Συνέσιος από την 
Κυρήνη της Λιβύης, που έζησε έναν αιώνα πριν από τον Στοβαίο, 
φιλόσοφος και επίσκοπος της Χριστιανικής Εκκλησίας στην 
Πτολεμαΐδα της Αιγύπτου, τα τελευταία έτη της ζωής του, 
σχολιάζοντας τους στίχους αυτούς γράφει. «Ο ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ ΤΩΝ 
ΠΟΙΗΤΩΝ ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ ΕΠΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΚΟΜΗΝ, ΟΥΣΑΝ ΕΝ 
ΕΤΑΙΡΑΣ ΣΩΜΑΤΙ». Μας παρέχει έτσι τη δυνατότητα να 
υποθέτουμε, ότι ο τέτοιος έπαινος αφορά τα μαλλιά της εταίρας 
μετέπειτα συζύγου του ποιητή. 
ε. Γράφει ο Αρχίλοχος, στο ποίημα όπου παραπονείται για την άθλια 
συμπεριφορά της συζύγου του, ότι την ανανέωσε με το γάμο των και 
την αφοσίωση του σ’ αυτήν, ως μόνη πια γυναίκα της ερωτικής ζωής 
του ενώ την είχε βρει τυχαία στο δρόμο του «ΤΕΤΑΡΙΧΕΥΜΕΝΗΝ 
ΟΥΣΑΝ ΚΕΡΚΩ». Δηλαδή σαν ανθρώπινη μούμια της Αιγύπτου, 
ένεκα των γενετήσιων καταχρήσεων της εταιρικής ζωής της. Υπονοεί 
έτσι, όπως διαφαίνεται από το όλο περιεχόμενο του ίδιου ποιήματος 
παραπόνων, πως η επιστροφή στον εταιρισμό οδηγεί την Τέρεινα σε 
νέα, οριστική πια μουμιοποίηση και παρακμή της. Γιατί δεν θα 
συναντήσει άλλον έρωτα σαν τον δικό του για να την ανανεώσει 
πάλιν. 

 
 

 
 
 

  
 

30 
 



Η ΑΣΠΙΔΑ ΤΟY ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ 
 

 Η απόδοση της αλήθειας για την ανθρώπινη φύση είναι το 
χαρακτηριστικό του μεγάλου ποιητή. Αντίθετα προς τον Όμηρο, που 
εξιδανικεύει στο ύψος θεών τους ήρωες του, ο Αρχίλοχος μένει στον 
πραγματικό κόσμο των ανθρώπων. Τυπική μορφή του τέτοιου 
ρεαλισμού είναι οι μεταφραζόμενοι ενδιαφέροντες στίχοι. «Χαίρεται 
μεν κάποιος Σάϊος με το υπέροχο όπλο, την ασπίδα που χωρίς να 
θέλω εγκατέλειψα κοντά σε θάμνο. Τον εαυτό μου όμως έσωσα. Τι με 
μέλει η ασπίδα εκείνη, ας χαθεί. Πάλι θα αποκτήσω, όχι χειρότερη». 
Σωζόμενα από την αρχαιότητα σχόλια των στίχων αναφέρουν τα 
εξής: 
1. «Ο Αρχίλοχος βγήκε στον πόλεμο, κατά τη μάχη προς τους Σαΐους 
οι οποίοι είναι έθνος της Θράκης και επειδή φοβήθηκε τράπηκε σε 
φυγή, ρίχνοντας τα όπλα του». 
2. «Όταν ο ποιητής Αρχίλοχος πήγε στη Λακεδαίμονα τον έδιωξαν 
την ίδια ώρα, γιατί κατάλαβαν πως θεωρούσε σπουδαιότερο να 
πετάξει τα όπλα παρά να πεθάνει». 
3. «Ο Αρχίλοχος μιλά στα ποιήματα, σχετικά με τη ρίψη της ασπίδας 
και τη φυγή του, σαν υπερηφανευόμενος». 
4. Τέλος, ένας από τους τριάντα τυράννους της Αθήνας, που 
εγκαθίδρυσαν το ολιγαρχικό πολίτευμα μετά την ήττα στον 
πελοποννησιακό πόλεμο, ο Κριτίας, ισχυρίστηκε ότι φανερώνουν οι 
στίχοι ομολογία του αίσχιστου αμαρτήματος, της αποβολής της 
ασπίδος κατά τη διάρκεια μάχης. 
Όσο αφορά το πρώτο σχόλιο, είναι εντυπωσιακή η αντίφασή του προς 
το περιεχόμενο των στίχων. Επεκτείνοντας δίνει εικόνα τακτικής 
μάχης στρατών Σαΐων και Παρίων και απόρριψης όλων των όπλων 
του ποιητή. Το τρίτο σχόλιο ενέχει επιπολαιότητα. Αντιλαμβάνεται ο 
συντάκτης του ενδεχόμενη υπερηφάνεια του Αρχιλόχου, για τη 
διάσωση της ζωής, του με αντάλλαγμα την απώλεια της ασπίδας, δεν 
προβληματίζεται όμως. Εξάλλου το τέταρτο σχόλιο, του Κριτία, 
αφήνει εντελώς διαφανή τα κίνητρά του. Ο Κριτίας ήταν άνθρωπος υ-
ψηλής παιδείας, του κύκλου των μαθητών του Σωκράτη. Οι πηγές τον 
εμφανίζουν εξαιρετικά κακοήθη. Ο Ξενοφώντας παραδίδει, ότι άφησε 
ανάμνηση του «κλεπτιστάτου και βιαιοτάτου των τυράννων». Ο ίδιος 
αποκαλύπτει την σκοπιμότητα του ισχυρισμού του, προσθέτοντας 
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πως από τους στίχους γίνεται πιστευτό ότι ο Αρχίλοχος ήταν γυιός 
δούλης. Αποκαλύπτει δηλαδή πως προβάλλεται ο ισχυρισμός για 
λόγους πολιτικούς. Γιατί ο ποιητής ήταν φορέας ιδεών κατώτερων 
λαϊκών στρωμάτων, που έφθαναν μέχρι τα όρια της δουλείας. 
Το δεύτερο σχόλιο παρέχει όμοια δυνατότητα ασφαλούς εκτίμησης 
του. Πράγματι η αποβολή της ασπίδας αποτελεί το αίσχιστο 
αμάρτημα του αρχαίου έλληνα οπλίτη. Τούτο όμως σχετίζεται κυρίως 
με μία συγκεκριμένη μορφή μάχης. Εκείνη υπό το σχηματισμό της 
φάλαγγας. Είναι γνωστό ότι την προέχουσα στρατιωτική μηχανή κάθε 
αρχαίας ελληνικής πολιτείας αποτελούσε η πολεμική της φάλαγγα,  
συμπαγές δηλαδή σώμα συνεργαζόμενων οπλιτών (βαριά οπλισμένων 
ελεύθερων πολιτών) όπου κάθε ένας με την ασπίδα του προστάτευε 
το πλευρό του διπλανού του. Η αποβολή λοιπόν της ασπίδας, στη μά-
χη υπό το σχηματισμό της φάλαγγας, άφηνε ακάλυπτο τον παραστάτη 
και μπορούσε να προκαλέσει ρήγμα της φάλαγγας και ήττα. 
Είναι βέβαια αμφίβολο αν πήγε ο Αρχίλοχος στη Λακεδαίμονα και αν 
αποπέμφθηκε ένεκα των στίχων. Με την επιβολή του όμως ως 
ισάξιου προς τον Όμηρο ποιητή, δεν θα πρέπει να παραξενεύει 
μεταγενέστερη αποδοκιμασία του, εκ μέρους της εξαιρετικά 
αυστηρής στα ζητήματα στρατιωτικής αρετής ηγεσίας της Σπάρτης. Η 
τέτοια τυχόν αποδοκιμασία δεν εξηγεί τι εννοούσε ο ποιητής των 
στίχων. Οι Σπαρτιάτες ενδιαφέρονταν πρόδηλα για την απήχηση των 
στη μάζα των οπλιτών και όχι για τη σύλληψη των εμπεριεχόμενων 
διανοημάτων. Η αποδοκιμασία λοιπόν είναι σκόπιμη πολιτική πράξη 
επίσης. Αυτό φαίνεται εμφανέστερο αν αναλογισθεί κανείς, επί 
πλέον, την ύψιστη πολιτική σημασία της φάλαγγας. Η τεχνική της 
έβαζε σε θέση ισότητας τη σημασία της συμμετοχής κάθε οπλίτη. Η 
ισότητα αυτή εξίσωνε και πολιτικά τους οπλίτες, ώστε να αποτελεί τη 
δυναμική βάση της γένεσης και στήριξης του πολιτεύματος. Άρα 
ήταν συμφέρον να καταπολεμηθεί κάθε ιδέα δικαιολογητική της 
αποβολής της ασπίδας, έστω και με διαστροφή της έννοιας των 
στίχων. Δεν αποδίδουν λοιπόν τον Αρχίλοχο τα σχόλια. Η αναζήτηση 
των υπονοούμενων πρέπει να γίνει στους ίδιους τους στίχους με 
αυστηρή εφαρμογή της εννοιολογίας των χρησιμοποιούμενων 
εκφράσεων. Έτσι παρατηρούνται τα παρακάτω. 
α. Από τη διατύπωση δεν προκύπτει να απορρίφθηκε η ασπίδα σε 
μάχη της παριανής φάλαγγας. Η έκφραση του πρωτοτύπου «παρά 
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θάμνω» φαίνεται αντίθετα αναφερόμενη σε μοναχικό πολεμιστή που 
κράτησε την ασπίδα και φεύγει, μετά την ήττα. Προσπαθεί δε να τη 
διασώσει στο θάμνο απαλλασσόμενος από το βάρος της για να 
διευκολύνει τη φυγή του. Υπάρχει μάλιστα στο κείμενο μια κρίσιμη 
λέξη, το «ΕΝΤΟΣ». Αυτή ερμηνεύεται «έντος», δηλαδή όπλο. Αν ό-
μως είναι το κοινό και τώρα «εντός», γίνεται βέβαιο ότι ο Αρχίλοχος 
τονίζει την αποτυχημένη προσπάθεια του να κρύψει την ασπίδα μέσα 
στο θάμνο. Γιατί το αντίστοιχο απόσπασμα των στίχων θα μπορούσε 
να ερμηνευθεί «την ασπίδα που εγκατέλειψα άθικτη κοντά, σε θάμνο 
μέσα». 
β. Η άλλη έκφραση του πρωτοτύπου. «ΟΥΚ ΕΘΕΛΩΝ», μη 
θέλοντας, υποδηλώνει την αναγκαιότητα διαφύλαξης του με-
γαλύτερου από την ασπίδα αγαθού, της υπόστασης του πολεμιστή. 
γ. Η τρίτη τέλος έκφραση, «ΕΞΑΥΘΙΣ ΚΤΗΣΟΜΑΙ κ.λ.π» (πάλι θα 
αποκτήσω ασπίδα...), δείχνει την εμμονή στη συνέχιση του αγώνα. 
Είναι μάλιστα πιθανό νια αποτελεί συνέχεια των στίχων άλλος 
σωζόμενος στίχος που προσθέτει, «για να χαρίσω στους εχθρούς 
φοβερά κακά». 
Να επομένως η εικόνα που δίνει, κατά τη μεγίστη δυνατή προσέγγιση 
μας. Μετά τη συμπλοκή με τους Θράκες και τη διάλυση της ομάδας 
του ο Αρχίλοχος βρίσκεται καταδιωκόμενος από τους νικητές κοντά 
σε θάμνο. Προσπαθεί να κρύψει εκεί την ασπίδα του. Η αναγκαία 
όμως καθυστέρηση τον βάζει σε κίνδυνο θανάτου. Αφήνει την ασπίδα 
χωρίς να την κρύψει παρά την αγάπη του σ’ αυτή και μόλις σώζεται 
φεύγοντας. Δεν ξεχνά μετά μήτε την ασπίδα μήτε και το καθήκον του 
ως πολεμιστή. Στρέφει το νου του στη δυνατότητα απόκτησης άλλης 
εξίσου καλής ασπίδας και ευθυμολογώντας περιγράφει το πάθημά 
του. Ταυτόχρονα μπαίνει στην ουσία ενός μεγάλου προβλήματος. Τι 
αξία μπορεί να έχει μία ευτελής ασπίδα μπροστά στο μέγιστο 
συγκριτικά αγαθό της ύπαρξης ενός πολεμιστή; Αυτός μόνο, βα-
στάζοντας άλλη ασπίδα, θα συνεχίσει μαχόμενος. Γιατί να τον μέλλει 
η ευτελής απώλεια! Ο υποκριτικός τύπος που καλύπτει πάντως την 
σκοπιμότητα διδαχής της άκριτης κάποτε μάζας των οπλιτών της 
φάλαγγας, θα δικαιολογούσε τη συμπεριφορά των Σπαρτιατών. Ο 
Όμηρος θα έντυνε την αποβολή της ασπίδας με υπερφυσικό ένδυμα, 
για να διαφυλάξει το κύρος του ήρωα. Ενώ ο χυδαϊσμός του Κριτία, 
παρασυρμένου από το πολιτικό του πάθος φανερώνει απλώς την 
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προσωπική του αδυναμία. Αλλά για το μελετητή που πλησιάζει τους 
στίχους μέσω του σίγουρου μονοπατιού της νηφαλιότητας και της 
γνώσης, είναι απολύτως διαφανές ότι ο ποιητής της ανθρώπινης 
πραγματικότητας την παρουσιάζει ολόκληρη και ολόγυμνη. Χωρίς 
κανένα αίσθημα ντροπής και χωρίς καμιά επιφύλαξη για το κόστος σε 
βάρος του από την εύκολη παρερμηνεία. Δεν του χρειάζεται το 
στολίδι της υπερβολής όπως θα χρειαζόταν στον Όμηρο. Είναι 
άνθρωπος και στέκεται απλά στην αλήθεια των ανθρώπινων. Κατά 
τραγική σύμπτωση η μαχητικότητα του Αρχιλόχου, όπως αναδύεται 
στους στίχους, προσεπιβεβαιώνεται από τον τρόπο του θανάτου του. 
Παραδίδεται πως όταν ο Απόλλωνας, μέσω της Πυθίας, έδιωξε το 
φονέα του Αρχιλόχου που ζητούσε χρησμό με τη φράση «σκότωσες 
το γιο των Μουσών, φύγε έξω από το ναό», εκείνος απολογήθηκε με 
τη φράση «μα Θεέ μου νόμιμα τον σκότωσα, στη μάχη όπου ήρθαμε 
στα χέρια». Ο Αρχίλοχος δηλαδή, έπεσε αγωνιζόμενος σώμα προς 
σώμα, για την πατρίδα Πάρο. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
1. Σάϊοι είναι οι αποκαλούμενοι στην Οδύσσεια Κίκκονες των οποίων 
την πόλη Ίσμαρο κατέλαβε και λεηλάτησε ο Οδυσσέας. Δεδομένου 
ότι οι απαρχές της επέμβασης των παρίων στη Θράκη ανάγονται 
στους χρόνους συγκρότησης της Οδύσσειας, είναι πιθανό τα σχετικά 
χωρία να απηχούν περιστατικά της επέμβασης αυτής. 
2. Ο αείμνηστος λογοτέχνης Κωνσταντίνος Βάρναλης, στο δοκίμιό 
του για τον Αρχίλοχο με ιδιαίτερη οξύτητα επιστρέφει στους 
επικριτές του ποιητή τις ιδιότητες που αυτοί του αποδίδουν. 
3. Η έννοια της πατρίδας στην αρχαιότητα προοριζόταν στην πόλη - 
κράτος. 
4. Ενυπάρχει, ένα ενδιαφέρον ηθικό δίδαγμα στα παραδιδόμενα 
σχετικά με το φόνο του Αρχίλοχου, για τη διανόηση ως ύψιστο 
αγαθό. Ο Απόλλωνας φέρεται να απαντά στο φονιά με την 
επανάληψη της φράσης «ΜΟΥΣΑΩΝ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ 
ΑΠΕΚΤΕΙΝΑΣ ΕΞΙΘΙ ΝΗΟΥ» (εσκότωσες το γυιό των Μουσών, 
φύγε έξω από το ναό), υπονοώντας ότι ούτε η νόμιμη αυτοάμυνα στη 
μάχη δεν δικαιολογούσε τέτοιο φόνο. Το δίδαγμα είναι σαφές, η 
εφαρμογή ανθρώπινων νόμων δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία 
αποστέρησης δωρεών του Θεού. 
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Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ, 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΗΓΕΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΥΣΗ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ 

 
Η στρατιωτική αρετή, στις πολύ μικρές σχετικά με σήμερα πόλεις- 
κράτη του πανελληνίου την εποχή του Αρχιλόχου, δηλαδή πριν 2.700 
σχεδόν έτη, λογιζόταν μέγιστο αγαθό. Η διατήρηση της ελεύθερης 
υπόστασης της πόλης και της συνακόλουθης ατομικής ευημερίας υπό 
το καθεστώς της δημοκρατίας που αναδυόταν τότε (πολλές είναι οι 
μαρτυρίες του ποιητή ως προς την πατρίδα του Πάρο), προϋπέθετε 
συμμετοχή όλων των πολιτών στους ολιγάριθμους ελληνικούς 
στρατούς που πολεμούσαν με την υψηλή τεχνική του σχηματισμού 
της φάλαγγας. Η φάλαγγα ήταν κινούμενο συμπαγές σώμα βαριά 
οπλισμένων ελεύθερων ανδρών, σε πυκνή συμπαράταξη ισότιμης 
συμβολής καθενός, όπου ο ηγέτης στρατηγός όχι μόνο διεύθυνε αλλά 
και πολεμούσε όμοια εκ του συστάδην. Για το στρατό της Πάρου στη 
Θράκη, από τρεις έμμεσες αναφορές του ποιητή παρέχεται πειστική 
ένδειξη πως ήταν μόλις χίλιοι άνδρες. Εξάλλου το νέο εφεύρημα του 
τέτοιου σχηματισμού αλληλοεξάρτησης και αλληλοβοήθειας των 
οπλιτών, που έκανε την φάλαγγα ακαταμάχητη έναντι άλλων τρόπων 
πολέμου, αποτέλεσε τη δυναμική βάση ανάπτυξης του νέου 
πολιτεύματος. Η αναγκαία ισότητα, για την εύρυθμη λειτουργία της 
πολεμικής μηχανής του ενιαίου ανθρώπινου όγκου, έφερνε την 
ισότητα και στην πολιτική με τη συγκαιρία και άλλων ευτυχών 
περιστάσεων. Ο ήρωας αριστοκράτης του παρελθόντος, εικόνα του 
οποίου δίνεται στην Ιλιάδα (φαίνεται να απέχει από τον Αρχίλοχο 
εκατό περίπου έτη), έγινε πια απλή μονάδα της φάλαγγας. Αποδίδουν 
λοιπόν το ιδεώδες του τότε συμπολεμιστή και συντρόφου στρατηγού 
οι εξής στίχοι: «Δεν συμπαθώ μεγαλόσωμο στρατηγό, ούτε με 
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συμπλεγμένα επιδεικτικά μέλη, ούτε υπερήφανο για τα μακρυά 
κατσαρά του μαλλιά, ούτε με ξυρισμένο μέρος της γενειάδας του. Για 
μένα ας είναι κάποιος μικρόσωμος, στραβοπόδης που περπατά με 
ασφάλεια και είναι γεμάτος καρδιά». 
Από άλλους στίχους του ίδιου, αναφερόμενους σε ανάλογο της 
Εύβοιας, έχουμε εικόνα του τρόπου μάχης των παρίων στη Θράκη. 
Αυτοί και οι πανέλληνες ακόλουθοί των έδρασαν ιδίως στο χώρο 
μεταξύ των ποταμών Στρυμώνα και Νέστου, του οποίου μέσω των 
ειπιμειξιών και της πολιτιστικής επιβολής επιτεύχθηκε ο πλήρης 
εξελληνισμός αργότερα. Πόλεις σπουδαίες, όπως η Νεάπολη (η 
σημερινή Καβάλα) και η Αμφίπολη, έγιναν πλήρως ελληνίδες. 
Να λοιπόν τι λένε οι άλλοι στίχοι: «Δεν θα τεντωθούν για πολύ οι 
χορδές των τόξων, ούτε θα χρησιμοποιηθούν οι σφενδόνες, όταν ο 
θεός του πολέμου Άρης συνάξει τη φάλαγγα στην πεδιάδα... τότε το 
έργο θα ανήκει στα ξίφη. Αυτής της μάχης είναι κυρίαρχοι οι ένδοξοι 
δεσπότες της Εύβοιας». 
Σώζονται ακόμη στη Θάσο στοιχεία του «σήματος αρετής», του μνη-
μείου δηλαδή, που έστησαν οι Έλληνες άποικοι για να τιμηθεί ο 
στρατηγός των Γλαύκος ο οποίος έπεσε μαχόμενος. Ο Γλαύκος ήταν 
παιδικός φίλος του Αρχιλόχου, συμμέτοχος του χερσαίου και 
θαλάσσιου βίου των. Παρομοιάζεται δε από εκείνον με τον Άρη για 
τη δύναμη και γενναιότητά του ενώ για τον πολεμιστή επίσης εαυτό 
του, ο Αρχίλοχος δίνει διπλό χαρακτηρισμό: «Είμαι εγώ και τα δύο, 
θεράπων του δαίμονα του πολέμου και κάτοχος του αγαπημένου 
δώρου των Μουσών». Το δώρο ήταν βέβαια η ποίηση. 
Έχουμε όμως, από τον ίδιο, παράλληλη εικόνα του προσκολλημένου 
στο όπλο. «Στο δόρυ μου είναι συσωματωμένη η υπόστασή μου. Στο 
δόρυ μου είναι το κρασί μου από την Ίσμαρο. Και πίνω γερμένος στο 
δόρυ μου». 
Είναι ατύχημα το ότι η μετάφραση δεν μπορεί να αποδώσει ούτε τη 
δύναμη έκφρασης, ούτε την πλήρη έννοια των λεγόμενων του 
μεγάλου ποιητή. Ο μελετητής, που έχοντας κατανοήσει τη λειτουργία 
των αρχαϊκών ελληνικών πόλεων του ιωνικού Αιγαίου ως λίκνου της 
διανόησης, βαθμιαία πλησιάζοντας τις έννοιες αισθάνεται περιδεής 
την πυκνότητα και το βάθος των ιδεών τις οποίες εκφράζουν οι στίχοι 
για το στρατηγό, μάλιστα στο τέλος των. Αξίζει έτσι να επιχειρήσει ο 
ίδιος ο αναγνώστης απευθείας προσπέλαση αφού όλοι μιλούμε την 
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ίδια γλώσσα με τον ποιητή που απλώς μεταλλάχθηκε στη δομή της 
κατά τη διαδρομή των χιλιετηρίδων. Γράφει λοιπόν ο Αρχίλοχος, για 
τον ιδεώδη στρατηγό της νέας κοινωνίας των ελεύθερων πολιτών: 
«ΣΜΙΚΡΟΣ ΤΙΣ... ΑΣΦΑΛΕΩΣ ΒΕΒΗΚΟΣ… ΚΑΡΔΙΗΣ 
ΠΛΕΩΣ...». 
1. Το «σμικρός» σημαίνει βέβαια βραχύσωμος. Όχι όμως μόνο τούτο. 
Σημαίνει ακόμη απλός, ταπεινός, κοινός στην εμφάνιση και τη 
συμπεριφορά, όπως το άγνωστο πλήθος των ενάρετων πολιτών. 
Ενάρετων τους οποίους μόνο η ευαισθησία της διανόησης με 
απαράμιλλη ακρίβεια εντοπίζει. Το «τις» δηλώνει κάποιος, 
οποιοσδήποτε, από τον άξιο λαό της ανερχόμενης παριακής 
δημοκρατίας. Λαό που φαίνεται να έχει συνείδηση της ευθύνης του 
και της δυνατότητας του να ανέλθει στις κορυφές της εξουσίας, 
κινούμενος εκ των κάτω. 
2. Το «ασφαλέως βεβηκός» δεν ανάγεται μόνο στη σταθερότητα της 
σωματικής κίνησης του βαδίσματος. Τονίζει κυρίως την αρμονία 
πνεύματος και σώματος η οποία οδηγεί στην ασφάλεια των ενεργειών 
του δευτέρου. 
3. το «καρδίης πλέως» αποδίδει το άριστο, τον πλεονασμό ήθους, 
σθένους, ορθοκρισίας και ψυχικής λεπτότητας, ώστε ο στρατηγός να 
γίνεται αποδεκτός και αδιατάρακτα να ηγείται κατευθύνοντας στην 
επιτυχία. Η καρδιά στον Αρχίλοχο είναι κάτι πολύ περισσότερο από 
ότι σε εμάς τώρα. Είναι και κέντρο της νόησης. Το «καρδίης πλέως», 
άρα, τείνει να φθάνει τα όρια του απολύτως αγαθού, του 
αδιαμφισβήτητου και λατρευτού στο μέγα πλήθος του κοινού λαού, 
κατά τις υψηλόφρονες ενατενίσεις του. Τότε που και οι ασήμαντοι 
μεταβάλλονται σε θαυματουργούς έξω από κάθε προσδοκία. Το 
θαύμα των χιλίων ανδρών στην αρχιλόχεια Θράκη φαίνεται πως 
επιτεύχθηκε με τέτοιους ηγέτες, από τους ισάξιους πολίτες της 
αναδυόμενης δημοκρατίας. 
 
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 
1. Η πολεμική σημαία της φάλαγγας διατηρήθηκε στους αιώνες. Το 
«δεν θα εγκαταλείψω τον παραστάτην», του όρκου των Αθηναίων 
εφήβων, περιείχε στην ουσία υπόσχεση πως δεν θα γίνουν αιτία να 
διασπασθεί η αθηναϊκή φάλαγγα. 
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2. Εξάλλου ο ρωμιός χρονικογράφος Μιχαήλ Ψελλός μας 
πληροφορεί, ότι ο αυτοκράτορας της Ρωμανίας (της εσφαλμένα 
αποκαλούμενης ακόμη Βυζαντινής Αυτοκρατορίας) Βασίλειος ο 
δεύτερος ο Μακεδόνας, τιμωρούσε αυστηρότατα εκείνους που από 
υπερβολική γενναιότητα υπερέβαιναν επιτιθέμενοι τη διάταξη της 
φάλαγγας. 
3. Η αρχαία Νεάπολη της Θράκης έχει τώρα το όνομα Καβάλα και 
περιλαμβάνεται στη Μακεδονία ένεκα της μεταγενέστερης 
διεύρυνσης του χώρου της τελευταίας. 
4. Κατά την Οδύσσεια από τη θρακική Ίσμαρο προερχόταν το παλιό 
χαλκόχρωμο λαμπερό κρασί με το οποίο επιτεύχθηκε το μεθύσι και η 
τύφλωση του κύκλωπα Πολύφημου. 
5. Άποικοι της Θάσου και της απέναντι ηπειρωτικής Θράκης δεν ήταν 
μόνο οι πάριοι, που απλώς οργάνωσαν και κατεύθυναν τον 
αποικισμό. Ο Αρχίλοχος βεβαιώνει ότι ήταν οι πανέλληνες, Έλληνες 
δηλαδή από οπουδήποτε. 
6. Ο λεγόμενος πάπυρος της Κολωνίας, όπου διασώζεται διήγηση του 
Αρχιλόχου στον Γλαύκο του ερωτικού του συμβάντος στον περίβολο 
του ναού της Ήρας στην Πάρο, δείχνει το βαθμό της φιλίας των δύο 
ηρώων της Πάρου και της Θράκης. 

 
 

 
 

Από την κυκλαδική ως την κλασσική εποχή οι αοιδοί-ποιηταί-ραψωδοί 
διαμορφώνουν τον αιγαιακό και τον ηπειρωτικό ελληνικό κόσμο. 
Συνήθεις οι ποιητικοί αγώνες σε κάθε μεγάλη συνάθροιση. 
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Η ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ.  ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ 

 
Ο μεγάλος κυματισμός της θάλασσας υπό συνθήκες νηνεμίας 
αποτελεί ένδειξη επερχόμενης τρικυμίας. Όμοια ένδειξη είναι, ειδικά 
στις Κυκλάδες, ο αιφνίδιος σχηματισμός ορισμένης νέφωσης στις κο-
ρυφές του όρους «Τσικνιάς» της Τήνου. Η σύμπτωση των δύο 
ενδείξεων κάνει τη δυνατή κατεβασιά του βοριά συνήθως 
βεβαιότητα. Τότε που δεν είναι σπάνιο να αναβράζουν τα νερά στα 
νότια των νησιών ενώ γιγαντιαία κύματα καλύπτουν τα βόρεια και 
τους διαύλους. Έτσι λοιπόν η επισήμανση των ενδείξεων συνιστούσε 
και διαπίστωση απειλής για τα ιστιοφόρα και κωπήλατα πλοία του όχι 
και τόσο μακρυνού παρελθόντος που ήταν εξαρτημένα από τη 
διάθεση των στοιχείων της φύσης. Μόλις την τελευταία εκατονταετία 
οι ισχυρές μηχανές πρόωσης και τα συνακόλουθα μεγάλα 
εκτοπίσματα των πλοίων περιόρισαν την εξάρτηση αυτή. Η απειλή 
αυτή έφτανε κάποτε τη στέρηση κάθε ελπίδας επιβίωσης από το 
ενδεχόμενο ναυαγίου. Αυτού του είδους την απελπισία, κυριαρχούσα 
στη ψυχή του εξαιτίας των ίδιων ενδείξεων, φαίνεται να αποδίδει ο 
Αρχίλοχος με τους εξής δραματικούς στίχους, μεταφραζόμενους υπό 
τις εμπειρίες του θαλάσσιου βίου στο νησί: «Γλαύκε πρόσεξε. Γιατί 
τώρα η βαθειά θάλασσα ταράζεται από κύματα. Στις δύο δε κορυφές 
των Γυρέων είναι σταματημένο όρθιο σύννεφο, σημάδι κακοκαιρίας. 
Κυριαρχεί λοιπόν ο φόβος της απελπισίας». Τονίζοντας την 
τραγικότητα της ανθρώπινης αδυναμίας στην επερχόμενη α-
κατανίκητη βία του πόντου, χρησιμοποιεί την λέξη της απώτατης 
ελληνικής γλώσσας «αελπίη», λέξη σύνθετη, με το στερητικό «α» και 
το ουσιαστικό «ελπίη», ελπίδα. Αελπίη λοιπόν σημαίνει απελπισία, 
απόγνωση. Η πρόβλεψη και ο φόβος του ποιητή είναι γεγονότα, αφού 
τα βεβαιώνει. Η ταύτιση όμως των Γυρέων Ορέων με τον Τσικνιά, 
που έχει πράγματι δύο κορυφές, στηρίζεται στην υπόθεση ότι και 
εκείνος ήταν φυσικό να παρατηρεί, όπως και εμείς σήμερα από την 
Πάρο την ίδια ακινητοποίηση σύννεφων πάνω από τις κορυφές της 
Τήνου. 
Δεν γνωρίζομε πόσο πραγματώθηκε η πρόβλεψη και πως σώθηκαν 
τότε ο Αρχίλοχος και ο Γλαύκος, θύματα φονικών πολέμων 
αργότερα. Σε ράκος όμως παλαιού βιβλίου διαβάζεται η εξής 
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ενθύμηση αγνώστου γραμμένη δύο χιλιάδες πεντακόσια περίπου 
χρόνια αργότερα και αναφερόμενη στις συνέπειες τρικυμίας του 
γαλλικού πλοίου SUPERBE: «1833 Δεκεμβρίου 4. Έγινε μία φουρ-
τούνα όπου δεν έμεινε σχεδόν καράβι ή καΐκι όπου να μην πέσει έξω. 
Έπεσε ένας τριπόντες έξω μέσα στην Παρκιά. Τόσον μεγάλος ήτον 
όπου ήτον με τρισήμισυ πατωσές και είχε μέσα ανθρώπους 700 και 
επνίγησαν 50». 
Είναι σίγουρα η προσάραξη του τριπόντε περίπτωση επαλήθευσης 
«αελπίης φόβου», μάλιστα μέσα στον ασφαλή συνήθως κόλπο της 
Παροικιάς. 
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 
α) Η κρίσιμη εις το πρωτότυπο των στίχων έκφραση «εξ αελπίης 
φόβος» δεν μεταφράζεται «απροσδόκητος φόβος», όπως επίσης θα 
μπορούσε να γίνει. Τούτο με τη σκέψη πως μόνο σπουδαίος φόβος 
είναι αξιομνημόνευτος. Η δυνατότητα δε πρόβλεψης αποκλείει 
λογικά το απροσδόκητο. Το σεβασμό του άλλωστε στην κακοποιό 
δύναμη της θάλασσας πολλαπλά τονίζει ο ποιητής, μας. Αξίζει να 
θυμηθούμε την επιγραμματική έκφρασή του: «τα ανίερα δώρα του 
Ποσειδώνα». 
β) Τη γενναιότητα και την ικανότητα του Γλαύκου ως πολεμιστή του 
στρατού της Πάρου στη Θράκη ιδιαίτερα επαινεί ο Αρχίλοχος. 
γ) Τριπόντες ή τρίκροτο ήταν βαρύ πολεμικό πλοίο, αληθινό πλωτό 
φρούριο με σειρές πυροβόλων σε τρία επάλληλα καταστρώματα, των 
αρχών του περασμένου αιώνα. Τριπόντες ήταν και η ναυαρχίδα του 
τουρκικού στόλου που πυρπόλησαν στη Χίο ο Κωνσταντίνος 
Κανάρης και οι σύντροφοί του το έτος 1822, ένδεκα χρόνια δηλαδή 
προ του περιστατικού της Παροικιάς.  
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ΟΙΝΟΠΟΣΙΑ ΕΝ ΠΛΩ 
 

Και τότε, όπως σήμερα, το πλοίο (η ναυς) ήταν βασικό στοιχείο της 
ζωής των Παριανών. Τα συμβαίνοντα δε εκεί, έστω κοινότυπα και 
ασήμαντα, συγκέντρωναν το ενδιαφέρον. Έτσι μπορούσαν να 
καταγραφούν και να διατηρηθεί η μνήμη των. Ναυτικός λαός οι 
Παριανοί ζούσαν προπαντός θαλάσσιο βίο και από τον βίο αυτό 
καθοριζόταν το αξιοπρόσεκτο. Δεν είναι, λοιπόν, περίεργο να 
αποτυπώνει σε στίχους του ο Αρχίλοχος περιστατικό σχεδιαζόμενης 
οινοποσίας κατά τη διάρκεια του πλου παριανού όπως υποτίθεται, 
πλοίου. Ο ποιητής, μέλος του πληρώματος του πλοίου, που εκτελούσε 
ΦΥΛΑΚΗ (βάρδια) μαζί με άλλους, απευθυνόμενος σε κάποιο από 
τους τελευταίους παραγγέλλει: «Αλλά πήγαινε με το ποτήρι ανάμεσα 
από τους πάγκους του γρήγορου πλοίου. Σταμάτα και βγάλε τις τάπες 
των κοίλων κάδων. Πάρε το κόκκινο κρασί μέχρι τη λάσπη του. Γιατί 
ούτε κι εμείς θα μπορέσουμε να μείνουμε αδρανείς σ’ αυτή τη 
βάρδια». 
Αν και πολλαπλά μας έχει δώσει ο ίδιος την εικόνα πλοίων στην 
ανοικτή θάλασσα (εμφαντική είναι η έκφραση του «ΝΗΕΣ ΕΝ 
ΠΟΝΤΩ») δεν γνωρίζομε το είδος του προκειμένου πλοίου. Από τους 
στίχους του για τη σωτηρία του Κοιράνου συνδυαζόμενους με τις 
γενικές γνώσεις μας για την αρχαϊκή ελληνική ναυσιπλοΐα, 
βεβαιώνεται ότι χρησιμοποιούσαν οι Παριανοί τις λεγόμενες 
«πεντηκοντόρους νήες»,  μεγάλα χαμηλά πλοία με πενήντα κουπιά, 
κατανεμημένα εξίσου στις δυο πλευρές των. Τα πλοία αυτά ήταν 
επιμήκη, «Νήες οξείαι» τις ονομάζει. Είχαν μικρό βύθισμα και 
ανέπτυσσαν πράγματι μεγάλη για τα δεδομένα της εποχής των 
ταχύτητα, ίσως και μέχρι επτά μιλίων ωριαία. Ήταν όμως πλοία 
πολεμικά ή επιβατηγά κυρίως και όχι μεταφοράς φορτίων; Στην 
περίπτωση που το πλοίο του Αρχιλόχου ήταν κωπήλατο με 
οσαδήποτε κουπιά, το πέρασμα των πάγκων με το ποτήρι ανάγεται 
στα μεσοδιαστήματα των εδράνων κωπηλασίας. Τα λεγόμενα «σέλ-
ματα». Αποτελούσε δε το κρασί στους κάδους μέρος των προμηθειών 
τροφοδοσίας. Όμως και τα φορτηγά πλοία, καίτοι βαρύτερα 
ιστιοφόρα συνήθως, μπορούσαν επίσης να κινούνται γρήγορα αν 
έπνεε κατάλληλος άνεμος. Μιλά σε άλλους στίχους ο ποιητής μας για 
πλοία με πολλά ιστία (πανιά) και προκύπτει από την κατανομή 
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φυλακών του πληρώματος πως πρόκειται περί μεγάλου πλοίου. Η 
αποθήκευση και μεταφορά του κρασιού γινόταν σε πήλινα δοχεία. 
Τους πίθους (πιθάρια) και τους αμφορείς αντίστοιχα. Οι αμφορείς 
στοιβαζόταν σε ειδικές ξύλινες υποδοχές του κύτους των οινοφόρων 
πλοίων. Θα μπορούσε έτσι η κίνηση του συντρόφου με το ποτήρι να 
νοηθεί ανάμεσα στα πλέγματα στήριξης των αμφορέων. Δεν φαίνεται 
όμως να υπονοεί τούτο ο Αρχίλοχος αφού η αφαίρεση του κρασιού 
μέχρι τη λάσπη του είναι αδύνατη επί φορτίου, οσοιδήποτε και αν 
ήταν οι πότες. Η εξαγωγή κρασιού από την Πάρο πρέπει να αφορούσε 
τότε μεγάλες ποσότητες. Εικόνες του πλήθους των αμφορέων των 
οινοφόρων πλοίων δίδονται από υπολείμματα αρχαίων ναυαγίων 
όπως αυτό στη θέση «Καβουρολός» της Νάουσας. Η εν πλω 
οινοποσία δείχνεται συνηθισμένη. Η διατύπωση των στίχων «ούτε και 
εμείς θα μπορέσουμε να αδρανούμε» χωρίς τη διασκέδασή της, 
υποδηλώνει κοινή πρακτική των πληρωμάτων.  
Το κρασί των κάδων ήταν «οίνος ερυθρός». Όχι λοιπόν το πα-
ραγόμενο σε μεγάλες ποσότητες μέχρι πριν λίγα χρόνια μαύρο. Ε-
κείνο το αποκαλούσαν «οίνον μέλανα» ή και «οίνον αίθοπα» (η 
τελευταία λέξη έχει την ίδια ρίζα με το αιθίωψ), η παλαίωση του είχε 
προσδώσει τη γνωστή μεταλλική χροιά. Με αστραφτερό σαν το 
μέταλλο κρασί από την Ίσμαρο (οίνον αίθοπα) του Μάρωνα, ιερέα 
του Απόλλωνα στη Θράκη, επιτεύχθηκε το μεθύσι του κύκλωπα 
Πολυφήμου που επέτρεψε την τύφλωση του από τον Οδυσσέα και 
τους συντρόφους του. 
Στα ιστιοφόρα καΐκια του τέλους του περασμένου αιώνα και των 
αρχών του παρόντος, με τα οποία γίνονταν οι εξαγωγές των παριανών 
κρασιών, οι ποσότητες των οποίων έφθαναν και τα εκατομμύρια 
οκάδες ετησίως, όμοια συνέβαινε αυτό που περιγράφει ο Αρχίλοχος. 
Εκείνα όμως ήταν πλοία μικρά, μεταφορικής δυνατότητας δεκαπέντε 
έως τριάντα τόνων συνήθως, με πλήρωμα τριών ή τεσσάρων ανδρών. 
Έτσι οι στίχοι δείχνουν, έμμεσα, τη διαφορά οικονομικών μεγεθών. Η 
Πάρος του Αρχιλόχου ήταν πλούσια και οικονομικά ισχυρή. Τα πλοία 
της ήταν μεγάλα και διακινούσαν εμπορεύματα, όπως το κρασί, σε 
σοβαρές ποσότητες. Οι παριανοί εν πλω οινοπότες άρα, πρέπει να 
ήταν πολλοί. 
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 
1. Αν πρόκειται για πολύκωπο πλοίο, ως φυλακή (βάρδια) μπορεί να 
νοηθεί και εκείνη του πληρώματος που κωπηλατούσε, γιατί στον 
πλου πορείας δεν γινόταν χρησιμοποίηση πάντοτε όλων των κουπιών. 
Το πλήρωμα δηλαδή μπορούσε να κατανεμηθεί και να κωπηλατεί 
εναλλάξ . 
2. Τα χρησιμοποιούμενα στα οινοφόρα καΐκια χάλκινα δοχεία 
απόληψης μικροποσοτήτων κρασιού ονομαζόταν από τους παριανούς 
ναυτικούς, κάδοι. Ο Αρχίλοχος την ίδια ακριβώς λέξη χρησιμοποιεί. 
3. Ένας ύμνος στον Απόλλωνα, της εποχής του Αρχιλόχου περίπου, 
εμφανίζει τους Ίωνες να έρχονται στο θρησκευτικό πανηγύρι της 
γειτονικής Δήλου με τα μακρά πολύκωπα καράβια των. 
4. Το μαύρο παριανό κρασί παίρνει μεταλλικό χρώμα και 
απαστράπτει όπως περίπου ο στιλβωμένος χαλκός, στην περίπτωση 
της πολυετούς παλαίωσής του. 
5. Ο Αρχίλοχος δεν ήταν επαγγελματίας ναυτικός (αειναύτης). 
Επομένως η παρουσία του στο πλοίο ήταν συμπτωματική, 
σχετιζόμενη με διακίνηση από ή προς την Πάρο. Σ’ αυτό στηρίζεται η 
υπόθεση, ότι πρόκειται για παριανό πλοίο. 
 
 
 
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ «ΜΩΛΟΝ», ΣΤΟΥΣ ΣΤΙΧΟΥΣ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΦΗΜΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΟΡΑΤΩΝ 

ΕΥΒΟΕΙΣ 
 
Περιγράφοντας μορφή πολεμικής τεχνικής της εποχής του ο 
Αρχίλοχος διηγείται τα εξής. «Όταν ο Άρης συνάζει το μώλο στην 
πεδιάδα, δεν θα τεντωθούν για πολύ οι χορδές των τόξων ούτε θα 
χρησιμοποιηθούν οι σφενδόνες, των ξιφών δε θα είναι το 
πολύκλαυστο έργο. Γιατί αυτής της μάχης είναι δαιμόνιοι τεχνίτες οι 
περίφημοι στη χρήση των δοράτων εξουσιαστές της Εύβοιας». Τα 
ξίφη αποτελούν όπλα «αγχέμαχα», δηλαδή συγκρούσεων σώμα προς 
σώμα. Το ίδιο ήταν και τα δόρατα, στις περιπτώσεις εμπλοκών 
άμεσης επαφής πυκνής διάταξης οπλιτών, οπότε η χρήση των γινόταν 
όπως περίπου και των ξιφών. Η αρχαία αγγειογραφία έχει διασώσει 
εικόνες τέτοιων συγκρούσεων πολεμικών φαλάγγων όπως ονομά-
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ζονται, ήταν δε τότε σε χρήση το ρήμα «μολέω» με την κοινότερη 
έννοια του μάχομαι και το ουσιαστικό «μώλος» με την κοινότερη 
έννοια του άχθους της μάχης. Όμως η χρήση, από τον ποιητή μας, της 
έκφρασης «ΜΩΛΟΝ ΑΡΗΣ ΣΥΝΑΓΕΙ ΕΝ ΠΕΔΙΩ» καταδεικνύει 
συγκεκριμένη κίνηση και λειτουργία ειδικής μορφής σχηματισμού 
των πολεμιστών σε άμεση πυκνή επαφή με τους αντιπάλους, 
επιφέρουσα το πολύκλαυστο, ένεκα των συνακολούθων μεγάλων 
απωλειών των αντιμαχομένων. Δεν εκφράζει δηλαδή αφηρημένα τις 
έννοιες του πολέμου ή του άχθους του, που δεν εννοούνται πράγματι 
σαν «κινούμενες προς συναγωγή στο πεδίο». Αντίθετα εκφράζει το 
συμπαγές της διάταξης του κινούμενου όγκου ενόπλων, μάλιστα υπό 
το ιδεώδες να μένει αδιάσπαστη η ενότητα του. Όπως μένουν 
αδιάσπαστοι στην ορμή των κυμάτων οι μώλοι των σύγχρονων 
λιμενοβραχιόνων, οι οποίοι φαίνεται να πήραν το όμοιο όνομα τους 
από εκείνον τον μώλον (της τακτικιστικής συγκέντρωσης δηλαδή των 
πολεμιστών σε ένα  σημείο του πεδίου της μάχης) . 
 
 
 

Η ΕΠΙΦΩΤΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΥΣΕΣ 
ΚΑΙ ΟΙ ΛΥΣΣΙΔΕΣ ΠΕΤΡΕΣ 

 
Σε επιγραφή αρχιλόχειου μνημείου της αρχαιότητας, που βρέθηκε 
στον Έλητα, διασώθηκε η εξής διήγηση: «Λένε λοιπόν για τον 
Αρχίλοχο ότι ήταν νεαρός στάλθηκε από τον πατέρα του Τελεσικλή 
σ’ ένα χωράφι της περιοχής που ονομάζεται Λειμώνες για να 
κατεβάσει την αγελάδα των να την πουλήσουν. Σηκώθηκε νωρίς τη 
νύχτα και με το λαμπρό φως του φεγγαριού οδηγούσε την αγελάδα 
στην πόλη. Μόλις έφθασε στην τοποθεσία που ονομάζεται Λυσσίδες 
του φάνηκε ότι είδε ομάδα γυναικών. Νόμισε πως πήγαιναν από τη 
δουλειά τους στην πόλη και πλησίασε να αστειευτεί μαζί τους. Αυτές 
τον δέχθηκαν με παιχνίδια και γέλια και τον ρώτησαν αν πάει για 
πούλημα την αγελάδα. Σαν απάντησε καταφατικά του είπαν πως οι 
ίδιες θα του δώσουν άξια τιμή της. Αφού λεχθήκανε αυτά, 
εξαφανίστηκαν και εκείνες και η αγελάδα αλλά μπροστά στα πόδια 
του είδε μια λύρα. Ξαφνιάστηκε και μετά κάποιο χρόνο, όταν 
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συγκέντρωσε το νου του, κατάλαβε ότι οι γυναίκες ήταν οι Μούσες 
και ότι του χάρισαν τη λύρα». 
Για όσους γνωρίζουν καλά το νησί μας και ασχολούνται με τον 
Αρχίλοχο, είναι έντονο το ενδιαφέρον συσχέτισης της θέσης, στην 
οποία φέρεται να συνέβη το θαύμα της θεϊκής επιφώτισης του μεγά-
λου ποιητή με τη σύγχρονη τοπογραφία. Από την αρχαία φιλολογία 
εμφανίζεται ο ποιητής σαν Μυρριναίος (ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ 
ΜΥΡΙΝΑΙΟΣ), προερχόμενος δηλαδή από κάποιο παριανό δήμο με 
το όνομα Μυρρίνη ή άλλο όνομα όμοιας ρίζας και έννοιας. Η λέξη 
δήμος τότε είχε ευρύτερη από ότι τώρα έννοια, σήμαινε εδαφικό χώρο 
και σε επέκταση τον εμπεριεχόμενο λαό, ακόμα και την οργάνωση 
του λαού σε ομάδα. Όταν πρόκειται για την καταγωγή του αρχαίου 
πολίτη, δήμος πρέπει ορθότερα να νοείται, το αντίστοιχο του 
σημερινού τόπου προέλευσης. Το Μυρριναίος λοιπόν αποδίδει, όπως 
γενικευμένα θα λέγαμε σήμερα, το χωριό του Αρχιλόχου, έναν 
οικισμό στην ύπαιθρο της Πάρου (η οποία είχε ένα μόνο άστυ), με τέ-
τοιο όνομα. Το τοπωνύμιο Μυρρίνη, όπως και άλλα ανάλογης ρίζας 
και έννοιας (π.Χ. Μυρρινέα, Μυρσινέα, Μυρρινούντα, Μυρσινιά, 
Μερσινιά) είναι κοινότατο στην Ελλάδα και εντοπίζεται σε τόπους 
όπου φύεται ο ομώνυμος θάμνος, η μερσινιά, όπως την αποκαλούμε 
στην Πάρο. Και σήμερα υπάρχει στην Πάρο τοπωνύμιο της ίδιας ρί-
ζας και έννοιας, το Μερσίνι, τρία περίπου χιλιόμετρα νότια της 
Παροικιάς. Πρόκειται για το άνω μέρος της κοιλάδας του χειμάρρου 
Παρασπόρου. Το Μερσίνι βρίσκεται σε μεγαλύτερο υψόμετρο από 
την πόλη προς την οποία η θέα και η κάθοδος είναι ελεύθερες. Εκεί 
υπάρχουν άφθονες μερσινιές. και πρόδηλα σ’ αυτές οφείλεται το 
όνομά του. Ο σοφός γερμανός αρχαιολόγος και μελετητής της Πάρου 
Ρούμπενσον, ο οποίος έκαμε τις έρευνές του στις αρχές του αιώνα 
μας περίπου, μνημονεύει επιγραφική ένδειξη, ταύτισης του 
Μερσινιού με την αρχαία Μυρρίνη. Δεν ήταν οπωσδήποτε ασήμαντη 
στην αρχαιότητα ή περιοχή του χειμάρρου Παρασπόρου. Υπο-
λείμματα αρχαίων κτισμάτων εντοπίζονται στο χώρο της. Ενώ ο 
χείμαρρος φαίνεται να είχε το όνομα Νόστος και να σχετίζεται με τον 
αποικισμό της θρακικής ακτής, δίνοντας μέσω των παριανών αποίκων 
το όνομά του στον ομώνυμο μεγάλο ποταμό της βόρειας Ελλάδας, 
τον σημερινό Νέστο. Ο ίδιος γερμανός σοφός αναφέρεται και σε 
τούτο. Παράλληλα το τοπωνύμιο Λειμώνες της επιγραφής σημαίνει 
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λειβάδια. Αγροκτήματα δηλαδή που κρατούν υγρασία. Λειβάδια 
ονομάζονται σήμερα πολλοί υγρότοποι του νησιού, όπως στην 
Παροικιά, τη Νάουσα, τα χωριά της περιοχής του Κεφάλου, ακόμα 
και αγροκτήματα στην Αντίπαρο. Λειβάδια είναι και η κάθυγρη 
περιοχή δίπλα στις όχθες του παριανού Νέστου - Παρασπόρου. Άλλος 
τόπος με το όνομα Μερσίνι, ή όμοιας ρίζας και έννοιας, με μερσινιές 
και λειβάδια, απ’ όπου ανάλογα θα μπορούσε να γίνει λόγος 
κατάβασης προς την πόλη, πουθενά γύρω της δεν εντοπίζεται. 
Εύλογα λοιπόν υποθέτουμε, ύστερα από τα παραπάνω, ότι η αγελάδα 
του Τελεσικλή έβοσκε σε χωράφι των λειβαδιών του χωριού του, στο 
σημερινό Μερσίνι. Ακόμα, ότι από εκεί την κατέβαζε στην πόλη ο 
Αρχίλοχος, για να πουληθεί. 
Που βρίσκονται όμως οι Λυσσίδες της επιγραφής; Είναι δυνατό να 
εντοπισθούν τώρα μετά παρεμβολή χιλιετηρίδων και τόσες 
μεταβολές; Ξεκινάμε ψάχνοντας πρώτα στις πηγές της γλώσσας μας, 
τις αστείρευτες πηγές του πανανθρώπινου αυτού εργαλείου 
συνεννόησης στον κόσμο της επιστήμης και της διανόησης. Ενός 
εργαλείου η ανάπτυξη του οποίου πολλά οφείλει στον αθάνατο 
συμπατριώτη μας. 
Στα χρόνια του Αρχιλόχου υπάρχει το επίθετο «λισσός» (το θηλυκό 
του είναι λισσή), συνώνυμο του σημερινού «γλιστερός». Στον Όμηρο 
βρίσκουμε την έκφραση «λισσή» πέτρα. Η κατάληξη -ίδες- είναι 
ενδεικτική της ιδιότητας. Οι Λυσσίδες του τοπωνυμίου της επιγραφής 
υπονοούν κάποιο ουσιαστικό. Υποθέτουμε πάλι, πως το ουσιαστικό 
είναι πέτρες. Λυσσίδες πέτρες λοιπόν είναι το πλήρες τοπωνύμιο. Στις 
Λυσσίδες αυτές πέτρες, συνέβη το θαύμα της επιφώτισης. Έχοντας τη 
σκέψη αυτή ας κατεβούμε από το Μερσίνι προς την πόλη, προσπα-
θώντας να ακολουθήσουμε τη συντομότερη διαδρομή, όπως θα έκανε 
ο Αρχίλοχος με την αγελάδα. Στα ενδιάμεσα τοπωνύμια, δεν θα 
βρούμε λυσσίδες ή γλιστρόπετρες. Πλησιάζοντας όμως την πόλη 
συναντούμε την κοίτη του ποταμού Κατσίκη. Πρέπει να περαστεί 
οπωσδήποτε, για να συμπληρωθεί η διαδρομή μας. Στο σημείο της 
ευθείας, από το Μερσίνι προς την πόλη, η κοίτη είναι γεμάτη 
κροκάλες, πέτρες και βράχους. Τους μήνες που τρέχει συνεχώς 
άφθονο νερό των χειμερινών πηγών της κοιλάδας, πυκνά βρύα 
αναπτύσσονται επάνω τους και τις κάνουν ιδιαίτερα γλιστερές, 
Λυσσίδες πέτρες λοιπόν αναμφίβολα. Η σημασία τους φαίνεται να 
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ήταν μεγαλύτερη στα χρόνια του Αρχίλοχου. Η εκβολή του Κατσίκη 
τότε μάλλον ήταν όπου τώρα βρίσκεται ο ενοριακός ναός της 
Ζωοδόχου Πηγής, έτσι τουλάχιστο την εμφανίζει ο παραπάνω 
γερμανός μελετητής σε χάρτη του για τη θέση του τείχους της 
αρχαίας πόλης. Το τεχνικό έργο, που έχει εκτρέψει την κοίτη 
δυτικότερα και την εκβολή κάτω από το λόφο της Πανδρόσου, έχει 
ηλικία δύο περίπου γενεών. 
Είμαστε όμως στο χώρο του θαύματος; Μπορούμε να βρούμε άλλη 
και μάλιστα γνωστική ένδειξη γι’ αυτό; Πως είναι δυνατό ο 
παρατηρητικός πάντοτε λαός να ξεχάσει τις λυσσίδες ή γλιστερές 
πέτρες; Μας είναι γνωστό, ότι τα ίδια πράγματα στη διαδρομή του 
χρόνου εκφράζονται με διάφορους τρόπους και νεωτερισμούς στην 
ομιλία. Όχι μόνο μεταβάλλονται οι λέξεις αλλά και για το ίδιο πράγμα 
χρησιμοποιούνται διάφορες λέξεις. Ανάλογα με τις διαθέσεις των 
ομιλητών και τις ιδιότητες του πράγματος. Ασφαλώς οι λυσσίδες 
πέτρες δεν είναι καλές για όσους αναγκάζονται να τις διαβαίνουν. 
Είναι κουραστικές και επικίνδυνες, ιδίως στις κοίτες ποταμών με 
δύσκολες συνθήκες ροής υδάτων. Από τους διαβάτες εύλογα θα 
αποκληθούν όχι μόνο λυσσίδες ή γλιστερές αλλά και κακές. Το 
τελευταίο ακριβώς αποδίδει το σημερινό τοπωνύμιο της περιοχής. Οι 
κάτοικοι έγκυρα μας πληροφορούν ότι βρισκόμαστε στα 
«Κακάπετρα». Τα σύγχρονα Κακάπετρα, που καλύπτουν την 
κακοτράχαλη και γλιστερή κοίτη του ποταμού Κατσίκη. Αλλού, όπου 
η κοίτη είναι διάφορη, ο λαός χρησιμοποιεί άλλα τοπωνύμια. 
Αποκαλύπτεται λοιπόν έτσι, να έγινε η επιφώτιση στα σημερινά 
Κακάπετρα, τα οποία τότε ονομάζονταν Λυσσίδες (πέτρες). Από 
πλευρά καθαρά πραγματιστική έχουμε την ευχέρεια να υποθέσουμε 
ότι στις Λυσσίδες ή Κακάπετρα συνέβη το περιστατικό της νεανικής 
ζωής του ποιητή που η κατοπινή ηρωοποίησή του το μετέβαλε στη 
διήγηση της επιγραφής. Η ηλικία και ο αστεϊσμός του Αρχιλόχου, τα 
παιχνίδια και τα γέλια των νεαρών γυναικών μέσα στη 
φεγγαρόλουστη νύχτα, πείθουν πως είναι περιστατικό εύθυμης 
αμεριμνησίας. Στοίχισε όμως την απώλεια της αγελάδας. Γιατί μας 
πληροφορεί ακόμα η επιγραφή, ότι ο Τελεσικλής έψαξε όλο το νησί 
για να τη βρει χωρίς επιτυχία. 
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 
α) Η εκδοχή της θεϊκής επιφώτισης του Αρχιλόχου είχε έμμεση 
επικύρωση από χρησμό της Πυθίας στους Δελφούς, όπου αποκαλείται 
αθάνατος και αοίδιμος (άξιος να υμνολογείται). 
β) Τοπωνύμιο πολύ συγγενές προς το «Λυσσίδες» έχει διασωθεί στο 
μυχό του δρόμου της Λάγγερης (βορειοανατολική Πάρος). Είναι το 
«Πλισσίδι», αναφερόμενο επίσης σε εκεί μικρής έκτασης 
γλιστρόπετρες.  Γλιστερές μαρμαρόπετρες κοντά στον Κώστο, στον 
παλαιό δρόμο από Νάουσα, πολύ επικίνδυνες ιδίως σε ηλικιωμένους 
πεζούς και έμφορτα ζώα, ονομάζονται «Κακά Σκαλιά». Όπως στα 
Κακάπετρα παραμερίζεται γλωσσικά, η εντυπωσιακή γλιστράδα των. 

 
 

 
 

     Οι «Λυσσίδες Πέτρες» 
 όπου έγινε  

η «επιφώτιση» 
κατά Ολ. Αλιφιέρη 

(Μερσίνι-Κακάπετρα-
ποταμός Κατσίκης) 
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Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ 
 

Μορφή κορύφωσης του ελληνικού πάθους, το οποίο ανυπέρβλητα 
μέχρι σήμερα απέδωσαν αργότερα οι μεγάλοι τραγικοί ποιητές της 
κλασικής Αθήνας, βρίσκομε στους εξής στίχους του Αρχιλόχου: 
«Παρασυρμένο από το κύμα και γυμνωμένο από φίλους συντρόφους 
στη Σαλμυδησσό,  να τον έπιαναν οι ακρόκομοι Θράκες και εκεί να 
φορτωνόταν αμέτρητα κακά. Να τον τάιζαν το ψωμί της δουλείας. 
Από το ρόχθο της θάλασσας να είναι γεμάτος φύκια. Να χτυπούν τα 
δόντια του. Σαν το σκύλο να είναι πεσμένος, με το στόμα κάτω, 
αναίσθητος στην ακτή άπου σπάζει το νερό. Να ξερνά το κύμα. Αυτά 
θέλω να δω να πάθει εκείνος που με αδίκησε, πατώντας τους όρκους, 
αν και ήταν φίλος πριν». 
Το σημαντικό των στίχων πέραν του δραματικού χαρακτήρα των 
σχετικά με την αποκάλυψη του απώτερου ιστορικού παρελθόντος μας 
(απέχουμε 2600 περίπου έτη από τότε), είναι ότι και πάλι ανάγονται 
στη θάλασσα το κύριο δηλαδή πεδίο δράσης της κοινωνίας της 
Πάρου 
Η Σαλμυδησσός, παράλια πόλη της Θράκης στον μεταξύ Ευρώπης 
και Ασίας δίαυλο, είναι ο χώρος όπου η ελληνική μυθολογία δείχνει 
να είχαν παιχθεί πολλά δράματα της ζωής των τυχοδιωκτών του 
Αιγαίου που προσπαθούσαν να διαπλεύσουν και να κατακτήσουν 
οικονομικώς τον Εύξεινο Πόντο, από αιώνες προηγουμένως.  
Ο Τρωικός πόλεμος και η Αργοναυτική εκστρατεία στην ίδια 
προσπάθεια περιλαμβάνονται. Στην προσπάθεια αυτή φέρονται να 
μετέχουν, εξίσου, λαοί της δυτικής Ελλάδας και του εσωτερικού ώστε 
να καταλήγει πανελλήνια. Εκεί, διδάσκει ο Σοφοκλής με ένα στίχο 
της Αντιγόνης, «στην αφιλόξενη Σαλμυδησσό κοντά στο πέλαγος των 
συμπληγάδων πετρών είδε ο θεός του πολέμου Άρης την 
τρισκατάρατη τυφλωτική πληγή των δύο γυιών του Φινέα». Ο Φινέας 
είναι ο τυφλός επιτόπιος ήρωας που συμβούλευσε τους αργοναύτες 
πώς να περάσουν τις φοβερές εκείνες συμπλεκόμενες πέτρες. Ενώ 
αυτοί τον απάλλαξαν από αρπακτικά της τροφής του ιπτάμενα τέρατα 
που τον βασάνιζαν. Όμοια και ο Ευριπίδης στην Ιφιγένεια εν Ταύροις 
μιλά για «αΰπνους ακτάς» του Φινέα. Έτσι οι στίχοι δείχνουν έμμεσα 
την επική συμμετοχή της Πάρου στην κατάκτηση του Πόντου, της 
λεγόμενης τώρα Μαύρης Θάλασσας.  
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Ο Αρχίλοχος δηλαδή υποδηλώνει εδώ την πλήρη κινδύνων 
δραστηριότητα η οποία έφερε τον ελληνισμό λίγο αργότερα, με το 
πλήθος των αποικιών και εμπορικών σταθμών του, κυρίαρχο στον 
Εύξεινο Πόντο ακόμα μέχρι και της ενδοχώρας της Σκυθίας. Η 
παριανή αποικία Πάριον, κοντά στην Σαλμυδησσό, αποτελεί μέρος 
της ίδιας δραστηριότητας. Η κατάρα λοιπόν χάρη στην πυκνότητα 
των διανοημάτων του μέγιστου παρίου της ιστορίας, συνιστά όχι 
μόνο ένα συγκλονιστικό φιλολογικό κείμενο αλλά και μια σπουδαία 
πηγή αυθεντικής πληροφόρησης. 
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 
1. Για τον παρασυρμένο από τη θάλασσα χρησιμοποιεί ο Αρχίλοχος 
την έκφραση «ΚΥΜΜΑΤΙ ΠΛΑΖΟΜΕΝΟΣ». Αυτή σημαίνει την 
κίνηση ναυαγού στην παφλάζουσα κοντά στην ακτή θάλασσα, 
άρρυθμα, από τη δίνη της αναστροφής των κυμάτων (αντιμάμαλο), 
πριν εκβρασθεί στην ξηρά, ώστε να είναι αβέβαιο που θα καταλήξει 
και αν θα πνιγεί ή θα συντριβεί στο μεταξύ. Τη δραματική θέση 
ανθρώπου, ο οποίος απολύτως αδύναμος φέρεται με αυτόν τον τρόπο, 
τονίζει ο ποιητής, μύστης του θαλάσσιου βίου. Ίσως μόνο πολύπειροι 
ναυτικοί μπορούν να έχουν πλήρη σύλληψη της εικόνας και του 
μέγιστου βάθους της κατάρας. 
2. Με την αναφορά του ψωμιού της δουλείας εκφράζεται η 
μετάπτωση από την ελευθερία στη σκλαβιά ένεκα του θαλάσσιου 
συμβάντος στη θρακική Σαλμυδησσό. Υπό το καθεστώς της 
δουλοκτησίας ήταν συμφέρουσα αντί της θανάτωσης των εχθρών 
αιχμαλώτων, η επικερδής εκμετάλλευσή των ως δούλων. 
3. Οι Θράκες της εποχής του Αρχιλόχου συνήθιζαν να φτιάχνουν 
πλοκάμους της κόμης των που τους κρατούσαν στην κορυφή της 
κεφαλής ώστε να αποτελούν άκρο της προς τα άνω. Αυτή τη μορφή, 
γνωστή σε μας από την αρχαία αγγειογραφία, αποδίδει ο ποιητής με 
τη λέξη «ακρόκομοι». 
4. Η επεκτατική πολιτική της Πάρου, στο βόρειο Αιγαίο δεν 
περιοριζόταν στη Θάσο και τις απέναντι ακτές μεταξύ των ποταμών 
Νέστου και Στρυμώνα. Περιλάμβανε και τη δίοδο προς τον Εύξεινο 
Πόντο, όπου δρούσε κυρίως η μεγάλη μητρόπολη της Ιωνίας και φίλη 
της Πάρου Μίλητος. Τούτου συνακόλουθο είναι η δημιουργία του 
Παρίου. Εξ άλλου, αμέσως μετά τη στερέωση των αποικιών της η 
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πολιτεία της Πάρου συνεργάσθηκε με τους Θράκες και συνέβαλε 
στον εξελληνισμό των, κατά μήκος των ακτών. Εγκαταστάθηκαν δε 
Θράκες και στην ίδια την Πάρο. Από επιγραφή γλυπτού σε αρχαίο 
όρυγμα λατόμευσης λιχνίτη στο Μαράθι, όπου και  απεικονίζεται  η 
θρακική θεότης  Βενδίς, μαθαίνουμε ότι ο θραξ Αδάμας από την 
Οδρησσό το αφιέρωσε στις Νύμφες   
 

 
 

ΟΛΙΚΗ ΕΚΛΕΙΨΗ ΗΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΘΡΑΚΗ 
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΙ ΤΟΝ ΑΡΧΙΛΟΧΟ 

 
"ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΕΛΠΤΟΝ ΟΥΔΕΝ ΕΣΤΙΝ ΟΥΔ’ ΑΠΩΜΟΤΟΝ 
ΟΥΔΕ ΘΑΥΜΑΣΙΟΝ, ΕΠΕΙΔΗ ΖΕΥΣ ΠΑΤΗΡ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΕΚ 
ΜΕΣΑΜΒΡΙΗΣ ΕΘΗΚΕ ΝΥΚΤ’, ΑΠΟΚΡΥΨΑΣ ΦΑΟΣ ΗΛΙΟΥ 
ΛΑΜΠΟΝΤΟΣ, ΛΥΓΡΟΝ Δ’ ΗΛΘ’ ΕΠ’ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΔΕΟΣ. ΕΚ 
ΔΕ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΠΙΕΛΠΤΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΔΡΑΣΙΝ 
ΜΗΔΕΙΣ ΕΘ’ ΥΜΕΩΝ ΕΙΣΟΡΕΩΝ ΘΑΥΜΑΖΕΤΩ ΜΗ Δ’ ΕΑΝ 
ΔΕΛΦΙΣΙ ΘΗΡΕΣ ΑΝΤΑΜΕΙΨΩΝΤΑΙ ΝΟΜΟΝ ΕΝΑΛΙΟΝ, ΚΑΙ 
ΣΦΙΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΗΧΕΕΝΤΑ ΚΥΜΑΤΑ ΦΙΛΤΕΡ’ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΗΤΑΙ, ΤΟΙΣΙ Δ’ ΥΛΕΕΙΝ ΟΡΟΣ. 
Απευθυνόμενος ο Αρχίλοχος σε άνδρες αυτόπτες, όπως και αυτός, 
ολικής έκλειψη ς ηλίου, λέγει τα εξής: «Κανένα πράγμα δεν είναι 
ανέλπιστο, ούτε πρέπει να δοθεί όρκος πως δεν θα συμβεί. Επειδή ο 
Ζευς πατέρας των ολύμπιων θεών καταμεσήμερο έθεσε νύχτα, 
αποκρύπτοντας το φως, ενώ ο ήλιος έλαμπε. Ολέθριο δε ήλθε επί των 
ανθρώπων δέος. Ένεκα τούτου τα πάντα και αναμενόμενα και 
ανέλπιστα γίνονται στους άνδρες. Κανείς από εσάς εμβαθύνοντας 
(στη σημασία της μεσημεριανής νύκτας που είδαμε) να μη θαυμάσει 
και όταν τα θηρία της στεριάς με τα δελφίνια ανταλλάξουν την ενάλια 
νομή και σ’ αυτά τα ηχηρά κύματα της θάλασσας γίνουν φιλικότερα 
από ότι στην ήπειρο χώρα, στα οποία θηρία ήταν γλυκό το όρος». 
Υπό το δεδομένο των τωρινών γνώσεων μας από την επιστήμη της 
αστρονομίας, γίνεται φανερό ότι η έκλειψη ηλίου αποτελεί φυσικό 
φαινόμενο οφειλόμενο στη σκιά της πολύ μικρής, συγκριτικά με τη 
γη, σελήνης που ρίπτεται σε μικρές επιφάνειες της γης για μικρά 
χρονικά διαστήματα,  όταν σελήνη και γη βρεθούν σε ευθεία γραμμή 
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με τον φωτοδότη του πλανητικού μας συστήματος ήλιο. Δεν ήταν 
λοιπόν προϊόν κακοποιού θεϊκής επέμβασης η ολική έκλειψη ηλίου 
που είδαν ο Αρχίλοχος και οι άνδρες στους οποίους απευθύνεται. 
Σφάλλει επίσης ο Αρχίλοχος υποθέτοντας πως το δέος κατέλαβε 
όλους τους ανθρώπους. Μόνο στους περιορισμένους επίγειους 
χώρους που καλύπτει η σκιά της σελήνης είναι ορατές πάντοτε οι 
εκλείψεις ηλίου και όχι σε όλη τη γη. 
Η απεύθυνση του Αρχιλόχου αποκλειστικά σε κάποιους άνδρες 
δείχνει ότι αυτοί αποτελούσαν τον περιορισμένο κοινωνικό περίγυρο 
του ενδιαφέροντος του στον τόπο που συνέβη η έκλειψη ηλίου. Άρα 
αυτή δεν έγινε στην αγαπημένη του πατρίδα Πάρο γιατί σ αυτήν την 
περίπτωση θα απευθυνόταν πρόδηλα σε όλους τους κατοίκους της, 
γυναίκες και άνδρες, για να εμβαθύνουν στη σημασία της απρόοπτης 
μεσημεριανής νύκτας. 
Που έγινε λοιπόν η έκλειψη ηλίου και πως βρέθηκαν εκεί ο 
Αρχίλοχος και οι άνδρες του ενδιαφέροντος του; Το ερώτημα 
απαντάται από πληροφορίες που δίνει ο ίδιος ο Αρχίλοχος σε 
σωζόμενους στίχους ποιημάτων του και από το περιεχόμενο μεγάλης 
επιγραφής, χαραγμένης επί παρίας λίθου, που έστησε η πόλη της 
Πάρου σε περίοπτο δημόσιο χώρο, τον πρώτο αιώνα π.Χ. για να 
τιμηθεί ο Αρχίλοχος, ως ο μέγιστος ήρωας της παριακής ιστορίας. 
(Πρόκειται περί της λεγόμενης επιγραφής του Σωσθένη. Σε αυτήν 
περιλαμβάνονται και πληροφορίες από χαμένο τώρα σύγγραμμα 
αρχαίου καταγραφέα του έργου του Αρχιλόχου, του Δημέα.) Το 
περιεχόμενο των στίχων και της επιγραφής αποδίδει τα εξής: την 
εποχή του Αρχιλόχου η ευημερούσα, υπό το καθεστώς σταθερής 
δημοκρατίας, ισχυρή πόλη - κράτος της Πάρου διατηρούσε στη Θάσο 
στρατιωτικό σώμα χιλίων παρίων ανδρών, για να στηρίζει την εκεί 
αποικία της και τις επεκτατικές επιδιώξεις της προς οικονομική 
εκμετάλευση της νότιας Θράκης, στην περιοχή μεταξύ των ποταμών 
Στρυμόνα και Νέστου, όπου λειτουργούσαν και μεγάλης απόδοσης 
ορυχεία χρυσού. Ο Αρχίλοχος ζούσε συνήθως στην Πάρο όμως ταξί-
δευε συχνά στη Θάσο, για να υπηρετεί, κατά περιόδους θητειών στο 
στρατιωτικό σώμα. Πουθενά αλλού δεν διατηρούσε η Πάρος ανάλογο 
στρατιωτικό σώμα ή οποιεσδήποτε αξιοσημείωτες ομάδες ανδρών 
της. Επομένως ο Αρχίλοχος απευθύνεται σε συμπολεμιστές άνδρες 
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του εκστρατευτικού σώματος των χιλίων παρίων ανδρών, η δε ολική 
έκλειψη ηλίου στην οποία αναφέρεται, συνέβη στη Θράκη. 
Είναι γνωστό ακόμη από την επιστήμη της αστρονομίας, ότι τον 
Ιούνιο του έτους 660 π.Χ. συνέβη ολική έκλειψη ηλίου ορατή στη 
Θάσο. Αυτή είναι εκείνη που είδε ο Αρχίλοχος με τους 
συμπολεμιστές του. Άλλη έκλειψη ηλίου που θα ταίριαζε στην 
περιγραφή του, κατά τη διάρκεια της δράσης του ως ποιητή, δεν 
φαίνεται να υπήρξε οπωσδήποτε. 

 
 
 

ΚΟIΡΑΝΟΣ, Ο αρχαιότερος γνωστός Παριανός 
 
 «Από τους πενήντα του ναυαγίου ο Ποσειδώνας άφησε να σωθεί 
μόνο ο Κοίρανος, που καβάλησε τα πτερύγια του δελφινιού για να 
βγει στην Πάρο». Έτσι περίπου περιγράφει ο μεγάλος ποιητής τη 
διάσωση ανθρώπου στη θάλασσα. Ο στίχος όμως σχολιάσθηκε από 
αρχαίους συγγραφείς, διασώθηκαν σχόλια και γνωρίζομε τώρα τι 
υπονοούσε. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν ο Αιλιανός και ο 
Πλούταρχος που συμπληρώνει το περιεχόμενο επιγραφής αρχιλόχειου 
μνημείου, η οποία βρέθηκε στον Έλητα, ο Κοίρανος ήταν παριανός. 
Από συμπόνοια είχε εξαγοράσει πιασμένα σε βόλους (τεχνική 
ψαρέματος με δίχτυα)  δελφίνια πληρώνοντας τους παγιδευτές των 
αλιείς και τα ελευθέρωσε. Αργότερα το πενηντάκωπο παριανό πλοίο, 
όπου υπηρετούσε, ανατράπηκε σε τρικυμία μεταξύ Πάρου, Νάξου και 
Μυκόνου. Όλοι πνίγηκαν στο ναυάγιο. Αλλά τον Κοίρανο έσωσαν τα 
δελφίνια, που προσέδραμαν ανταποδίδοντας τη δική τους σωτηρία 
απ’ εκείνον. Τον έφεραν στην Πάρο, τη Σίκυνθο όπως την αποκαλεί ο 
Αρχίλοχος, κάνοντας χρήση πρόδηλα προϊστορικού ονόματός της. 
Τον άφησαν στην ακτή απέναντι της Σύρου, όπου υπήρχε πετρώδες 
σπήλαιο, το λεγόμενο αργότερα Κοιράνειο, όταν έγινε τόπος θείας 
λατρείας ένεκα του θαύματος του σωσμού. Ο Κοίρανος δηλαδή 
ηρωοποιήθηκε από τους παριανούς μεταθανάτια και λατρεύτηκε εκεί. 
Στο μεταξύ, όταν γινόταν η κηδεία του δίπλα στη θάλασσα, είχαν 
έρθει τα δελφίνια μέχρι την ακτή, σα να συμμετείχαν στη νεκρώσιμη 
τελετουργία, «όπως οι φίλοι για φίλο πιστά» κατά τη φρασεολογία 
του Αιλιανού. Μόνο η επιβολή του χριστιανισμού φαίνεται να διέ-
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κοψε τη λατρεία στο Κοιράνειο. Η επιγραφή του αρχιλόχειου 
μνημείου, γραμμένη πολλούς αιώνες μετά το θάνατο του ποιητή, ρητά 
βεβαιώνει «ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟΝ ΤΟΥΤΟ ΕΤΙ ΝΥΝ ΙΕΡΟΝ ΕΧΟΜΕΝ». 
Διηγήσεις περί διασώσεως ανθρώπων από δελφίνια υπάρχουν πολλές 
στους θρύλους επάκτιων πληθυσμών. Το ενδιαφέρον μας όμως για 
τον παριανό θρύλο του Κοιράνου γίνεται ιδιαίτερο  γιατί κάποια 
διήγηση του αρχαίου συγγραφέα Λουκιανού αναφερόμενη στο 
παρελθόν των δελφινιών, παρέχει στοιχεία που αφήνουν να διαφα-
νούν συγκεκριμένα περιστατικά στα οποία ο παριανός θρύλος 
βασίζεται. Εμφανίζει λοιπόν ο Λουκιανός τα δελφίνια να έχουν 
ανθρώπινη καταγωγή και να παραπονούνται στον Ποσειδώνα, τον 
ισχυρότερο θαλασσινό θεό με την ανοχή του οποίου σώθηκε ο 
Κοίρανος (σύμφωνα με τα λεγόμενα του Αρχιλόχου), ότι ένας άλλος 
κατώτερος θαλασσινός θεός, ο Διόνυσος, τα αδίκησε: ενώ ήταν 
άνθρωποι, τα μεταμόρφωσε σε ψάρια όταν νικήθηκαν απ’ εκείνον σε 
ναυμαχία, αντί να τα εξουσιάσει απλώς όπως μόνο είχε δικαίωμα (αν 
τηρούσε τα θέσμια τού πολέμου). 
Όμως ο Διόνυσος είναι θεότητα στενά συνδεμένη με τη Νάξο, τη 
Διονυσιάδα όπως είχε ονομασθεί από την παρουσία του εκεί. Στη 
Νάξο τον τοποθετούν απώτατοι ελληνικοί θρύλοι να δίνει το δώρο 
της αμπελοκαλλιέργειας και να συναντά τη μινωίτισα Αριάδνη, όταν 
την εγκατέλειψε ο Θησέας επιστρέφοντας στην Αθήνα μετά το φόνο 
του Μινώταυρου από την Κρήτη. Φαίνεται έτσι εύλογη η εξής 
ερμηνεία του θρύλου του Κοιράνου, μετά την αφαίρεση του καθαρά 
μυθικού στοιχείου του, μετά δηλαδή τον αποκλεισμό της δυνατότητας 
διασώσεως ναυαγού στο ανοιχτό πέλαγος με τη βοήθεια θαλάσσιων 
κητών. 
α) Η μεταμόρφωση ανθρώπων σε δελφίνια, από το Διόνυσο αφορά 
πνίξιμο στη θάλασσα αιχμαλώτων ναυμαχίας από νικητή ανάξιο 
ηγεμόνα. Η απελευθέρωση με πληρωμή παγιδευμένων στους βόλους 
δελφινιών από τον παριανό Κοίρανο, αφορά εξαγορά με καταβολή 
λύτρων και διάσωση ανθρώπων, αιχμαλώτων πάλι θαλασσινών 
πολεμικών επιχειρήσεων, ίσως του ιδίου ηγεμόνα, των οποίων δι-
αφορετικά το τέλος θα ήταν  ο πνιγμός. Και οι αιχμάλωτοι αυτοί θα 
γινόνταν ψάρια, δελφίνια, όπως εκείνα που παραπονέθηκαν στον 
Ποσειδώνα σύμφωνα με την εξιδανικευμένη εικόνα του Λουκιανού,  
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β) Η συγκυρία της διάσωσης και του Κοιράνου προσωπικά ως 
ναυαγού από αιχμαλώτους που είχε εξαγοράσει, έδωσε τη βάση της 
ηρωοποίησής του. Κάτω από τέτοιες δραματικές συνθήκες είναι πολύ 
φυσικός ο συγκλονιστικός ερεθισμός της λαϊκής ευαισθησίας σε μια 
νησιώτικη ναυτική κοινωνία ώστε να σχηματισθεί το υπόβαθρο του 
θρύλου. Εξάλλου πρόκειται για περιστατικά απώτερου χρόνου προ 
του Αρχιλόχου, παρά την εμφάνιση του Κοιράνου στα παραπάνω 
σχόλια να μετέχει στο δεύτερο αποικισμό της Θάσου από τους 
παριανούς. Αφού στα χρόνια των αποικισμών, που συνέβησαν μεταξύ 
του όγδοου και του έβδομου αιώνα προ Χριστού, ο Διόνυσος ήταν 
πια για τους Έλληνες χερσαίος και όχι θαλασσινός θεός. Είναι 
γνωστό πως η θρυλοποίηση πραγματικού συμβάντος απέχει συνήθως 
χρονικά από αυτό, τόσο που η συσκότιση της αλήθειας να περιορίζει 
τη δυνατότητα καθαρής γνώσης. Οπωσδήποτε όμως αποκλείεται ο 
ορθολογιστής Αρχίλοχος να αναφέρει ως θρύλο σύγχρονο ή πρόσ-
φατο τότε συμβάν, διερευνήσιμο από τον ίδιο. Είναι λοιπόν φανερό 
ότι ο φερόμενος αποικισμός του Κοιράνου στη Θάσο είναι απλώς 
μεταφορά της λατρείας του από τους παριανούς άποικους, ως 
επιβεβλημένου παριανού λαϊκού ήρωα. Ανεξάρτητα όμως από το τι 
αλήθειες μπορούμε να αποκαλύψομε για τον Κοίρανο, ερμηνεύοντας 
το θρύλο, είναι βέβαιο πως αυτός είναι ο αρχαιότερος γνωστός 
παριανός. 
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 
1. Ο Έλητας βρίσκεται ενάμισυ χιλιόμετρο ανατολικά της πόλης, στο 
δρόμο προς Νάουσα. 
2. Η λέξη «κοίρανος» χρησιμοποιείται στην Ιλιάδα, με την έννοια του 
αρχηγού του στρατού. 
3. Το Κοιράνειο δεν έχει εντοπισθεί μέχρι τώρα. Στη θέση Διακοφτό 
όμως, της βορειοδυτικής ακτής της Πάρου, όπου είχαν εκβρασθεί 
πτώματα πνιγμένων ναυαγών ναυαγίου στην ίδια περιοχή το έτος 
1941, υπάρχουν ερείπια αρχαίων κτισμάτων. 
4. Οι βόλοι είναι μια τεχνική εμπλοκής ψαριών στα δίχτυα που και 
τώρα χρησιμοποιείται στην Πάρο με το ίδιο όνομα. 
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Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ ΣΕ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ 

ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 
 
Όμηρος και Αρχίλοχος, οι δύο κορυφαίοι ποιητές, του όγδοου και του 
έβδομου π. Χ αιώνα αντίστοιχα, είχαν διαρκή αναγνώριση της 
μέγιστης αξίας των στην αρχαιότητα ως σοφοί διανοητές και 
πνευματικοί οδηγοί. Ο Ηράκλειτος της Εφέσου, που έζησε στο τέλος 
του έκτου αιώνα και τις αρχές του πέμπτου εκτιμήθηκε ιδιαίτερα 
επίσηςς ως πρωτοπόρος διανοητής ο οποίος ξεπέρασε τα όρια της 
μέχρι τότε γνώσης. Υπάρχει μια περίεργη έκφραση του Ηράκλειτου 
με το εξής περιεχόμενο: «Ο Όμηρος και ο Αρχίλοχος πρέπει να 
αποβληθούν από τους πνευματικούς αγώνες και να ραπισθούν». Το 
ίδιο ακριβώς όπως γίνεται με τους παραβάτες των αθλητικών 
κανονισμών αγωνιστές. Η παραβίαση από τους Έλληνες, αθλητές των 
θεσμών του «αγωνίζεσθαι» είχε πραγματικά συνέπεια την τιμωρία 
των με την ποινή του ραπίσματος, όπως μας πληροφορεί έμμεσα ο 
Ηρόδοτος, περιγράφοντας τη διαμάχη Ευρυβιάδη - Θεμιστοκλή, κατά 
την ελληνοπερσική ναυμαχία στη Σαλαμίνα. Προφανώς λοιπόν ο 
Ηράλειτος αναφέρεται στο ραπισμό των δύο ποιητών γιατί δεν 
εφάρμοσαν κάποιους κανόνες της διανόησης. 
Ποιοί όμως είναι οι κανόνες αυτοί της διανόησης; Η απάντηση 
προϋποθέτει αναδρομή στις αρχές της φιλοσοφίας του Ηράκλειτου.  
Η θεμελιώδης φιλοσοφική του σύλληψη «ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΟΝΤΟΣ 
ΑΕΙ, ΑΞΥΝΕΤΟΙ ΓΙΓΝΟΝΤΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ» σημαίνει πως αν και η 
φυσική αλήθεια της αντικειμενικής υπόστασης και λειτουργίας των 
όντων υπάρχει εμφανής εσαεί (ώστε να είναι δυνατή η προσπέλασή 
της από το νου), οι άνθρωποι συμπεριφέρονται χωρίς να τη 
συνειδητοποιούν, παρασυρόμενοι ένεκα των προκαταλήψεων της 
ανοησίας των. Τη λέξη «ΛΟΓΟΣ», υπό την έννοια της φυσικής 
αλήθειας, χρησιμοποίησε πρώτος ο Ηράκλειτος από τότε δε 
χρησιμοποιείται ως στοιχειώδης όρος της φιλοσοφίας. Πέρασε και 
στις μεταφυσικές αναζητήσεις, αποδίδουσα την έννοια του Θεού, ως 
υπέρτατης αλήθειας. 
Μόνο αποσπάσματα περιεκτικών της διδασκαλίας του Ηράκλειτου 
λόγων διασώθηκαν μέχρι σήμερα. Αλλά είναι επαρκή για την 
κατανόηση του πνεύματός του. Πίστευε ο φιλόσοφος ότι: α) Το 
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σύμπαν υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει πάντα, β) Μέρη του 
σύμπαντος είναι οι αθάνατοι θεοί και οι θνητοί άνθρωποι που 
μπορούν να πλησιάσουν την αθανασία αν εξασφαλίσουν το αέναο 
«κλέος», δηλαδή τη διαρκούσα δόξα της άριστης υστεροφημίας των 
μεταξύ των επιγενομένων ανθρώπων ένεκα της κορυφαίας αρετής 
των. γ) Η κοσμική ουσία του σύμπαντος βρίσκεται σε συνεχή ροή 
μετασχηματιζόμενη στα διάφορα στοιχεία της και με 
μετασχηματισμούς επιστροφής στα ίδια στοιχεία. Το «πυρ», η φωτιά, 
έχει προέχουσα θέση στους μετασχηματισμούς. δ) Υπάρχει πάντοτε 
ενότητα των αντιθέτων, ώστε να αποτελούν στην ουσία το ίδιο 
πράγμα. ε) Από τις αντιθέσεις και τον παρεπόμενο πόλεμο προέρχεται 
η άριστη αρμονία. στ) Η πολυμάθεια δεν διδάσκει τους ανθρώπους να 
έχουν νου, με την έννοια της ορθοκρισίας ως προς την αλήθεια του 
«Λόγου» και ζ) Μόνο η φιλοσοφική σκέψη, που έχει τη δυνατότητα 
σύλληψης του «Λόγου» μπορεί να αποτελεί ασφαλή πνευματικό 
οδηγό των ανθρώπων. 
Αν και ο Ηράκλειτος ζούσε στο πνευματικό κλίμα των υψηλών 
επιτεύξεων της λεγόμενης ιωνικής φιλοσοφίας, έχουσας αναδείξει και 
άλλους σπουδαίους φυσικούς φιλοσόφους, η εξαίρετη νοητική του 
ικανότητα τον είχε οδηγήσει στην υπέρβαση των ορίων της μέχρι τότε 
γνώσης, με τις πρωτοπόρες συλλήψεις του. Τον παρέσυρε δε στην 
υπερβολή της αλαζονικής αθυροστομίας. Δεν δίσταζε λοιπόν να 
επικρίνει αυστηρά προηγούμενους διανοητές του Ελληνισμού, 
οσοδήποτε και αν ήταν πολυδιάβαστοι, για την άγνοια των ως προς το 
«Λόγο», την αναμφισβήτητη κατά την άποψή του αλήθεια της 
φιλοσοφικής του σύλληψης. Συνακόλουθα: 
α) Επιπλήττει τον Ησίοδο γιατί διέκρινε τις ημέρες σε αγαθές και 
φαύλες, μη κατανοώντας πως η φύση κάθε ημέρας είναι πάντοτε η 
ίδια. Ανάλογα αποδοκιμάζει τους σπουδαίους επίσης σοφούς 
Πυθαγόρα, Εκαταίο και Ξενοφάνη. 
β) Για τους δημοκράτες ενήλικες Εφέσιους λέει πως «τους αξίζει να 
κρεμαστούν όλοι τους και να αφήσουν την πόλη των να την 
κυβερνήσουν τα παιδιά». Γιατί έφθασαν να εξορίσουν ως επικίνδυνο 
για τη δημοκρατία τον άριστο για τη νοητική και ηθική αρετή του 
συμπολίτη των Ερμόδωρο, ψηφίζοντας στην Εκκλησία του Δήμου 
των το νόμο που θέσπιζε: «Μεταξύ μας κανείς να μην είναι άριστος. 
Ειδεμή να πάει να ζήσει αλλού και με άλλους».Τούτο αγνοώντας 
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βέβαια ότι είναι αναγκαίοι και στη δημοκρατία οι ενάρετοι πολίτες 
της αφού χωρίς αυτούς μεταβάλλεται σε αυτοκαταστρεφόμενη 
οχλοκρατία  
γ) Επιμένει τέλος πως είναι απόλυτα ουσιώδες να είναι υποδείγματα 
στους πολλούς αγνοούντες οι γνώστες του «Λόγου» φιλόσοφοι. Για 
το μεγάλο πλήθος των ανθρώπων θεωρεί ο Ηράκλειτος πως έχουν την 
τάση εκτροπής στον παραλογισμό, η οποία οδηγεί μέχρι και σε 
συμπεριφορές κτηνώδεις. «Χορταίνουν σαν τα κτήνη τις 
ανεξέλεγκτες πράξεις των» σημειώνει. Αντίθετα μόνο η αυστηρή και 
πειθαρχημένη φιλοσοφική διάνοια έχει τη δυνατότητα προσέγγισης 
στην αλήθεια του «Λόγου», κατευθύνουσα στην ορθοπραξία. 
Ο Ηράκλειτος δεν αρνείται την αξία της ποιητικής διανόησης ως πη-
γής σοφίας. Ο ίδιος ρητά αποκαλεί σοφότατο τον Όμηρο. 
Διακηρύσσει δε ότι «Θεοί και άνθρωποι τιμούν αυτούς που πέθαναν 
στον πόλεμο αγωνιζόμενοι για την πατρίδα», όπως συνέβη και στον 
Αρχίλοχο σε συμπλοκή με νάξιο πολεμιστή, σώμα προς σώμα. 
Δείχνεται επομένως ο Ηράκλειτος να τιμά τους δύο μέγιστους 
ποιητές, η απαξιωτική δε γι αυτούς έκφρασή του τείνει όχι στην ύβρη 
των αλλά στο να καταδείξει στους συγχρόνους του πως δεν είναι 
επαρκής ούτε και η κορυφαία ποιητική σοφία ως ασφαλής οδηγός της 
ανθρώπινης συμπεριφοράς. Επειδή δεν οδηγεί πάντοτε στην 
κατανόηση της αντικειμενικά υπάρχουσας στη φύση αλήθειας. Του 
«Λόγου» δηλαδή, την ύπαρξη του οποίου εκείνοι αγνοούσαν. 

 
 
 

ΠΩΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ, ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ 
ΤΗΣ ΑΣΣΥΡΙΑΣ, ΠΟΤΕ ΕΖΗΣΕ Ο ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ 

 
Αναφέρει ο Ηρόδοτος, ότι ο Αρχίλοχος υπήρξε «ΚΑΤΑ ΤΟΝ 
ΑΥΤΟΝ ΧΡΟΝΟΝ ΓΕΝΟΜΕΝΟΙ» με τον βασιλέα του 
μικρασιατικού κράτους της Λυδίας Γύγη. Ο Γύγης ήταν γνωστός 
στους Έλληνες ως ηγέτης χώρας γειτονικής αλλά και από τους 
πλουσιώτατους θησαυρούς των χρυσών και αργυρών αναθημάτων 
του στο ελληνικό Μαντείο των Δελφών. Η τέτοια έκφραση του 
Ηροδότου με τη χρήση της λέξης «ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ» αποδίδουσας το 
γεγονός του όλου ανθρώπινου βίου, σημαίνει διαδρομή των ζωών του 
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ποιητή μας και του βασιλέα ταυτόχρονη. Ο Γύγης όμως ο οποίος 
άσκησε ο ίδιος προσωπικά και αδιάλειπτα την εξουσία μέχρι τον 
θάνατο του, τριάντα οκτώ έτη μετά, ήταν γνωστός επίσης και στους 
βασιλείς της Ασσυρίας, χώρας της Ανατολής πολύ μεγάλης και 
ισχυρής, με εγγράμματους βασιλικούς υπηρέτες εντεταλμένους να 
πληροφορούνται και να καταγράφουν τα ενδιαφέροντα τη βασιλεία 
συμβάντα ακόμη και σε ξένες χώρες. Τούτο για να λαμβάνονται τα 
κατάλληλα μέτρα προστασίας των συμφερόντων της Ασσυρίας, με 
κρατικές παρεμβάσεις. Οι χιλιάδες ενεπίγραφες πήλινες πινακίδες που 
προέρχονται από τους εγγράμματους εκείνους συνιστούν αντίστοιχο 
συγχρόνων μας κρατικών αρχείων πληροφοριών. Σε ασσυριακές 
επιγραφές αυτού του είδους αναγράφονται συνοππτικά τα εξής: Θεός 
της Ασσυρίας ενέπνευσε το Γύγη, η χώρα του οποίου κινδύνευε από 
επιδρομή του ληστρικού έθνους των Κιμμερίων, να ζητήσει την 
ασσυριακή βοήθεια. Η βοήθεια ζητήθηκε και παρασχέθηκε 
αποτρέποντας τον κίνδυνο τότε. Όμως αργότερα ο Γύγης εγκατέλειψε 
την Ασσυριακή προστασία. Έτσι, όταν επανήλθαν οι Κιμμέριοι και 
άλωσαν την πόλη Σάρδεις, πρωτεύουσα του κράτους του, 
θανατώθηκε από αυτούς μαχόμενος για να την υπερασπισθεί. Την 
άλωση αυτή αναφέρει και ο Ηρόδοτος διευκρινίζοντας όμως πως 
ήταν μερική. Δεν περιέλαβε δηλαδή και το ύψωμα της μεγάλης 
ακρόπολης των Σάρδεων, απ όπου οι Κιμμέριοι αποκρούσθηκαν. 
Κατά τη θανάτωσή του ο Γύγης ήταν αδύνατο να έχει ηλικία κάτω 
των εξήντα περίπου ετών, μετά τη βασιλεία των τριάντα οκτώ ετών. 
Αφού ο Ηρόδοτος τον περιγράφει να συμπεριφέρεται ως πολύ 
λογικός άνδρας, κατά τις ολιγοχρόνιες κωμικοτραγικές περιστάσεις 
που τον οδήγησαν στην ανάληψη της βασιλείας μετά τη θανάτωση 
του στερούμενου λογικής και ήθους προηγούμενου βασιλέα. Ήταν 
αδύνατο επίσης και να είναι υπέργηρος άνω των εξήντα περίπου 
ετών. Επειδή δεν θα είχε πια την αναγκαία σωματική δύναμη που θα 
του επέτρεπε συμμετοχή σε μάχες άμεσης διακινδύνευσης της ζωής 
του αντί να διευθύνει τις πολεμικές επιχειρήσεις από την ακρόπολη 
των Σάρδεων, όπου θα ήταν περισσότερο ασφαλής. Πρόδηλα λοιπόν 
παρατάχθηκε ο Γύγης στη μάχη για την υπεράσπιση της εκτός των 
οχυρώσεων της Ακρόπολης κάτω πόλης των Σάρδεων, πιστεύοντας 
στη νίκη. Όπως έπραξε και ο ομήλικος του Αρχίλοχος που 
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θανατώθηκε, όμοια μαχόμενος, σε πόλεμο μεταξύ των πόλεων-
κρατών της Πάρου και της Νάξου. 
Και λόγος του Αρχιλόχου επίσης οδηγεί στο συμπέρασμα θανάτωσης 
αυτού και του Γύγη στην ηλικία των εξήντα περίπου ετών. 
Ειδικώτερα ο Αρχίλοχος, σε στίχο αναφερόμενο στον εαυτό του, 
λέγει «ΑΠΕΡΩΓΑΣΙ ΜΥΚΕΩ ΤΕΝΟΝΤΕΣ», που σημαίνει 
απορηγματώθησαν πια οι τένοντες του μύκητά μου. Τούτο βέβαια με 
την έννοια της ολοκλήρωσης του κακού της ρηγμάτωσης των 
τενόντων ανάρτησης του ανδρικού του μορίου ώστε να του 
αποκλείονται οι σχετικές με αυτό σαρκικές απολαύσεις. Πραγματικά 
μέχρι και σήμερα, παρά τις προόδους της ιατρικής επιστήμης, το 
πάθημα της ανικανότητας του Αρχιλόχου είναι και πάθημα πολλών 
ανδρών ηλικίας εξήντα περίπου ετών, ένεκα νοσήσεως του προστάτη 
ιδίως αλλά και για πολλές άλλες αιτίες ανδρικής παρακμής. Μεταξύ 
των είναι ο αποτυχημένος και ιδιαίτερα φθοροποιός της φυσικής 
ευεξίας γάμος όπως ήταν και ο γάμος του Αρχιλόχου με την εταίρα 
Τέρεινα, όπως εξηγήθηκε σε προηγούμενα μελετήματα. 
Οι περί του Γύγη ασσυριακές επιγραφές έχουν μελετηθεί και 
χρονολογηθεί από άξιους αρχαιολόγους του περασμένου αιώνα. Υπό 
το δεδομένο της πολύ καλής οργάνωσης του ασσυριακού κράτους τις 
εκτίμησαν ως δημόσια έγγραφα πολύ μεγάλης αξιοπιστίας για 
ειδικούς κρατικούς σκοπούς καταρτισμένα αμέσως σχεδόν μετά τα 
συμβάντα στα οποία αναφέρονται. Οι σχετικές δε γνώμες που 
διατυπώθηκαν, ως προς το χρόνο της θανάτωσης του Γύγη, 
συγκλίνουν στο συμπέρασμα, ότι αυτή συνέβη στα μέσα περίπου της 
πέμπτης δεκαετίας του εβδόμου προ Χριστού αιώνα δηλαδή περί το 
έτος 655 π.Χ. Τον ίδιο λοιπόν χρόνο πρέπει να θανατώθηκε και ο 
Αρχίλοχος. Με το δεδομένο άρα της διάρκειας ζωής και των δύο 
εξήντα περίπου ετών, αυτοί γεννήθηκαν περί το έτος 715 προ 
Χριστού. Ο Αρχίλοχος λοιπόν έζησε από το έτος 715 π.Χ. έως το έτος 
655 π.Χ. περίπου. 
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 
α) Οι Κιμμέριοι ήταν λαός ικανότατων νομάδων πολεμιστών, 
προερχόμενων από τις πεδιάδες της σημερινής Νότιας Ρωσίας, 
βορείως της ανατολικής πλευράς του Ευξείνου Πόντου. Αυτοί 
συνεχώς διακινούμενοι λεηλατούσαν επί δεκαετίες τις χώρες της 
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Ανατολής. Τους υπονοεί και ο Αρχίλοχος ως καταστροφείς της ελ-
ληνικής πόλης Μαγνησίας σε στίχο του. 
β) Τα περί πολύ υψηλού επιπέδου οργάνωσης του κράτους της 
Ασσυρίας, την εποχή του Αρχιλόχου και του Γύγη, είναι γνωστά στην 
ελληνική και ξένη βιβλιογραφία. Όμως οι ειδικότερες πληροφορίες 
των ασσυριακών επιγραφών περί του Γύγη προέρχονται κυρίως από 
το περισπούδαστο σύγγραμμα των W.W. How και J. Well «Α 
commentary on Herodotus», που είχε πολλαπλές εκδόσεις στην 
Οξφόρδη της Αγγλίας, κατά τη διάρκεια του περασμένου αιώνα. 
γ) Σε προηγούμενο δημοσίευμα εξηγήθηκε, ότι ο Αρχίλοχος ζούσε 
και υπηρετούσε στο στρατιωτικό σώμα των χιλίων ανδρών, που 
διατηρούσε η Πάρος στη Θράκη το 660 προ Χριστού, οπότε συνέβη η 
ολική έκλειψη ηλίου στην οποία αυτός αναφέρεται. 
δ) Κατά τη θανάτωση του Γύγη και του Αρχιλόχου, βασιλέας της 
Ασσυρίας ήταν ο περιώνυμος Ασσουρμπανιπάλ (Σαρδανάπαλος στα 
ελληνικά).  
 
 

 
 

 
«ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ ΠΑΡΙΟΣ ΤΕΛΕΣΙΚΛΕΟΣ ΕΝΘΑΔΑΙ ΚΕΙΤΑ» 

 
Στην περιοχή Έλητας, στα ανατολικά της Παροικιάς, βρέθηκαν από τον 
Ν. Κοντολέοντα τη δεκαετία του 1950 ενεπίγραφες πλάκες από 
λατρευτικό μνημείο αφιερωμένο στον Αρχίλοχο. Στις πλάκες που 
φυλάσσονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάρου αναφέρεται ότι το 
Αρχιλόχειο ιδρύθηκε στα μέσα του 6ου αι. π.Χ. από τον παριανό 
Μνησιέπη μετά από χρησμό του μαντείου των Δελφών. Τον 4ο αι .π.Χ. 
ο Σωσθένης, απόγονος του Μνησιέπη, επισκεύασε το ηρώο και έκτισε 
νέο μνημείο διακοσμημένο με ανάγλυφες παραστάσεις από τη ζωή του 
Αρχιλόχου. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις το ηρώο βρισκόταν στη θέση 
Τρεις Εκκλησιές. Πάνω στο αρχαϊκό κιονόκρανο του αρχιλόχειου 
μνημείου χαράχτηκε η παραπάνω νεώτερη επιγραφή του Δοκίμου τον 
4ου π.Χ. αιώνα. 
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ΠΩΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ, ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ 
ΑΣΣΥΡΙΑΣ, ΠΟΤΕ ΕΖΗΣΕ Ο ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ...........................σελ. 58 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Παρίων», 
ο Αρχίλοχος σε τετράδραχμο 3ου-2ου αι. π.Χ. 
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Αρχίλοχος, σε  αντίγραφο 1ου-2ου μ.Χ. αι. από έργο του 3ου-2ου π.Χ. αι, 
Λούβρο (εννοείται λοιπόν πως πρόκειται για καλλιτεχνική φαντασίωση) 

 
 
 

 
Ο συμποσιαστής του παριανού μνημείου του Αρχιλόχου εικάζεται 

 πως παριστά τον ποιητή (περί τα 500 π.Χ., μουσείο Πάρου) 
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Επίμετρον 
 

Η γνωριμία  μου με τον Ολύμπιο είχε αφορμή τη συνεργασία  μας το 
2003 στην ταινία μου «Τα Εαρινά. Τραγούδια, χοροί και παιχνίδια 
στην Πάρο». Βρήκα έναν γλυκύτατο και πράο άνθρωπο, γενναιόδωρο 
και ανοιχτό, ένα πνεύμα διεισδυτικό και τολμηρό. Η φιλία μας 
αναπτύχθηκε στα επόμενα χρόνια και μέσα από νέες συνεργασίες, 
στις ταινίες μου για τον Αρχίλοχο αλλά και στη σειρά «Τέχνες και 
γράμματα στην Πάρο», όπου και αυτο-βιογραφείται στο επεισόδιο «Ο 
κύκλος των λογίων της Νάουσας». 
Σαν ελάχιστο δείγμα τιμής και ευγνωμοσύνης θέλησα να 
συγκεντρώσω εδώ όλα του τα μελετήματά  τα σχετικά με τον 
Αρχίλοχο ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμα στους ενδιαφερομένους 
και, ελπίζω, αιτία για παραπέρα έμπνευση και έρευνα. Χωρίς να 
συμμερίζομαι όλα τα συμπεράσματα και τις θεωρήσεις του, βλέπω 
πάντα τα κείμενά του σαν μια γόνιμη αφορμή για σκέψη και για την 
κατανόηση της ζωής στην αρχαία Πάρο. 
Επειδή στις κατά καιρούς δημοσιεύσεις των,  που συνέλεξε με 
επιμέλεια  ο στενός του φίλος Γιάννης Βασιλειόπουλος, ο Ολύμπιος 
επανέρχεται συχνά στα ίδια ή σε ομοειδή θέματα, συνήθως με μικρές 
διαφοροποιήσεις, θεώρησα αναγκαίο να προχωρήσω σε μια σύνθεσή 
τους, εννοείται χωρίς αλλοίωση, με στόχο να αποφευχθούν οι 
επαναλήψεις.  
Ένα χρόνο μετά την αποδημία του θέλουμε να εκφράσουμε με την 
έκδοση αυτή την αγάπη και την  αναγνώριση των φίλων και 
συμπολιτών του ταπεινόφρονα αυτού μελισσουργού, όλων όσων 
ευεργετήθηκαν από τη συναναστροφή  και τους λόγους του. 
 
Γιάννης Τριτσιμπίδας 
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Περί Αρχιλόχου, κάποιες προσεγγίσεις και δράσεις στην Πάρο: 
 
 
 
 

Β΄ Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο 
του Ινστιτούτου Αρχαιολογίας 
Πάρου και Κυκλάδων (Οκτώβρης 
2005) και δίγλωσση (ελλ-αγγλ.) 
έκδοση των Πρακτικών του (2008), 
υπό την διεύθυνση της  Ντόρας 
Κατσωνοπούλου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
«Αρχιλόχου Πάρος Ιμερτή» 
και   «Αρχίλοχος ο Πάριος», 

δραματοποιημένα ντοκυμαντέρ του Γιάννη Τριτσιμπίδα (2005-6) και 
δίγλωσση έκδοση (ελλ.-αγγλ.) με τις συνεντεύξεις, μεταφράσεις και 
κείμενα που περιέχονται στις ταινίες. 
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Νίκου Σαρρή, 2009:  
μελοποίηση 12 τραγουδιών, 
(περιέχεται το CD)                                    

 
      
 
    
 
 
 

 
 
 
                                                 

                              
                             Μοσχούλας   Κοντοσταύλου, 
                                                                    2009                      
 
 

Χρίστου Γεωργούση,  2005                                        
 

                 
                                                     

 
 
 
 
 
 
                             

 
 

                                                         
Ι. Βασιλειόπουλου - Ε. 
Τριπολιτσιώτη, 2012, βιβλιογραφία 
Αρχιλόχου στη Δημοτική 
Βιβλιοθήκη Πάρου.  
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